










۱۳۹۲۳ 

 قبلا وهف نج رلا ی دلاما ییتفاام صخ دع دقني هللاو

 یقالمالاو فسا هد وسحو ادعاص ةداعيبلا جوا ق لاز ال

 ۱ هان نایلسن ناذع هبنک

 ۱ هلالا امهل رفغ

 | یس هنس شب زوبحوا كس هللا امح یلیتعو عبط كس ونایقوا یسەجرت سوماق

 ۱ یدلو مانخ هدنرخاوآ
 یزد یجانکندنرلعش قیرط یرلرحاع دبع یهو عباط كروک ذم بانک

 یس هعطق قافوا فورح هرزوا قاوا راکدای هناوخا هکرد ( یلح نسح )
 كيشي * مدنا انثعاو تقدهحرد لاک هنو عبط یسومافهجرت قرهلوا تكحوک

 هد هبرح هعبطم نوجا نیسیعت یتیلمکم تنعبط یدلبا لیکتت هغی زویتا
 ! ةکمرولب هید زس هفلابم هد ربدقن ینتسافن هحرد اهن ,د هنا ق قیا 9

 نالیدیا عبط هلا فورح وطنو ییا نوا هدیاهح راطقا ردق هبیرعش باتکوب

 میظااهد باتکرب يک ټو داسو ی ر لو لب ها
 مءروک موزل هنابثا ییاعدمو هکشمافلوا

 ۱ ییا ابا بون وشود یرل نرحاع لوا لا یغارفا هسرتو كنمجحو فور

 هله ردمر انحفا ثعاب ميد رات روق ندشتفلک قیشاط یرلباتک ناجوق سوقوا

 هللادابع لببس هشورغ ناسکس ییاتکرب نالی اص هباربل جوا ارخما هباربل شب

 ردکحهدیاروبحم هکعا اعد هلاریخ هدم هنازحاع قح یهسکره مردبا نظ ېکیدمیا
 رددهیهلا تاقیفوت هلج وب



 مارچ هاپیسبر وروئلوافذح هلخلوا مافم ماف هنس دک هرمک بولوا روسکم یاد
 ماشم ماف هنر, ارز زاوا طفاس هاپ هد و و های داع تبار كاوفک زشت

 رد هنسانع» قم زاب ینف رح اب هدنن زو هلعض ( ةبثينلا ) ردفو هرسک قوا

 .قیرفلا الا لبلکلا للملا لیلقلا دبعلا هجرنم لاف ابنک یا هاب تب لوقت

 مادلا هژرحف یلاما هلا هه مسام دچ.ا دیسلا لامکلا وا مالو یصاماا هل

 ةب راما فلا ةنبفسل هافرلاوه اذه یدبا ملا ءربسمآ نا تب
 ایالح هلحاس لاردا نم ولغت یذلا ماطح طعا مشهلا ےلاو مبملا سلا رملاىلع ز

 سونابفوالا ودر الا ماهفالاو ل وفعلا دل, نه روفلا دیم,لا هالارمسنع هاکف ماهو ۷

 هاونسالاو فذوالا قفا دقو طیسولا سواغلاو طلا سومافلا ةمج رق طیسالا

 "هبتالاقفو ىلع عابرلا ىرجم نك قبفوللا ذطمدب ءاباالاة رف ءانبم ىلع |
 روهش تكلس طزضأا فیرمللا:دعفنایذیم دحالا موب وهو مع عبارلا موبلاق

 فلخ سیر همادف نمای رب اکنم ةرعه نم فلاو و یتامو نرشعو سماخ هم |

 ىلع ربنس ربغ غراتنا اذه ةقيفدو ۱۲۲۵ مولع نان باسل ةغفاوم یهو
 نیبلاطلا ةسفاک هدناوع نم منمو نيلسملا عبج *دناوغ مشا هللا موهفلا باس
 یهجونسو ینازنمیم ردسام ینع فعاوینلبسوهببنا كب ةبسالو ینرخذ هلعحاو
 اشمادنابات رکاب انلجحاپ اهبف ثبدنب ثافنسیوهبف بدنب موب وهو ینلذنع :مساموپ
 یبارفو یعورفو یلوسا ةلو یدلاولو یلرفغاو یتناح ةنجهو ىلاعا هوس ىلع
 هب نم ةمرحت مالسلاو ةولسلاهبلع رج هما ميلو قو یلدناصاو یبحاو

 ۱ هباماو هلآ یلعو هبلع هللایص مالنعلاءهایدالا ةحصاف وهو 4رلا فععم يخ

 ٌةیطاق 9 هابلواو هراسلاو هلالعو هعاشاو هابحاو هعاساو هافلخ و

 - لایق مالقالا یراوح ترحاع نیعجا ةکلاللاو نیلسرلاو هایعالا

 مالع الا تاشنمو میلا تابشوم م ولعلاما وع

۳ 
 1 جبران

 8 مونخاربخ ىلع منلا ةبكسم * تاكا ل سومافلا ةجرت

 ٠ ٠٠ مولعلل رح سون ايقوالا * دق ماسشاللو مسالل تخرا
۱۳ 

 قافالا یدل هاتف تعاذ یذلا ربخا ممامنا رد هل
 | . . .قالخالا مراکم *انسالعو او ةدايم ما الا ناف

 ۲. یقافدرخ ع امنو افك _سوماقلا مجرت وح
 ۱ یک Ea اهژ ومر لحو هبف یام تح

 هفت نم "ایا یتج ال



1 ۱۳2 

 | وذ اد نرع "هتل ءا ردلعتس رتکا هوا فرح را یه وا

 [ اذهنعضرعا فسو ] یلاعت هلوقک علوا ریدقت یربغ ندنآ هدعقوم نالوا

 ادن هلکنآ نامه ینرلهلک ابنباو ااو ثاغتسم ماو لالح مماو فسو اي یا

 هکهیلوا ینخو روئلوا ادن هلا او دوخای بونلوا ادن هلکنا بودنم كلذک زونلوا

 هدقدلوا لخاد اکا یتعی هدکدلیا یلو یبهلک نایلوا فاضم یک لعف الثم ینسەلکاپ

 [ او دصتایالا ] ىل اعت هلوفک رولوا فوذح یدانم بولوا نوا ادن كل

 یلو كلذك ۰ لاجس ةراغ لبق ىنايقساابالا * رعاشلالوقکو موقاب الا یا :ارقق
 [ مهع» تنك ینتبلپ ] یلاعت هلوقک رولوا فوذح هددسرولوا فرح یکیدلبآ

 هيما “دج كلذك [ ةمايقلا موب ةيراع انیدلاف ةيساک براي ] ثیدلا هنمو

 نیلاصلاو « مهلك ماوقالاو هللاهنعلای * هلوقک رولوا هدنعوجحم یفوذحم هسرولوا

 هک ان رولوا نوجا هببنت درحم لوق ىلع ردفوذح یدانمككرلن وب» راج نم نان «“ىلع

 دوخاپ اعد ینسهلک اب رکا هکیدیدرایضعبو هیلک مزالهلک یناعحاهلفذح اهلکب ی هلج

 نوجا هیب هسرولوا یربغ ندرلنوب بولوا نوا ادن هسردبا یلو ما ةغبص

 هذن هلک یب رضا رشنأت یای هلجزا ردلعشم یهدبدع بالا فرح ءایو رولوا

 یک ینیدلوا دنر هلک ییسو یرکذو یشطعو یلبح هدنافصو اعنا یک ینبدلوا»

 لوح ندواو یک هلصواو رد هلصءاب نالوا قحال هیفاوقو ردعچ ءایو همنثت ءايو

 ترم مدآرب الثم ردراکنتسا "ابو یدبا نازوم لصا هک یک نارد نالوا

 هکرد یباعت ءایو یک نالوا هدنلوف هینسلا كنهک نالوا رکتتسم هدکدید نسب

 ین رخآ كنهلک ییدلک نوا رانمعسا هفلوا رحاع ندرانسصسا ییالک ییدلبا دارم

 راصسا ید دیز یا بود نسحلاب ترم الم ردا نالوا لصاح هللا دم

 ردیدانلادم “ايو ردبادم ود یس اب نوعا قلوا هلیسو هکلیا رطاخ ردهدکدلیا

 | نالوا لصاف هدهشاو ردا یرلکذلیا دم ود یرشباپ هدادن ییسهلک رشي الم

 روسکم هکردءاب نالوا هزمه کیم هدطخ تروصو یک راطبب ءابو لقیص ءایرد ءاب

 لیاسو ماف رداب نانلوا ظفلت یلدهزمه هدظفلت تالذک رونلوایسر نوح ا هدافا ینتب

 سماخ ردءاب نالوا هلدبم ندهلک لیصف مالو رع یف ربع وک ردریغصت ءابو یک

 ېک یرلکدید .یلاع هدنظفل بلاع و یک یراکدید یداسو یاخ رب راه یاب

 ملا « هلوقک رونلوا اقباو كرت اهل ىلع هدنهضوم مزج هکر دهن ک اس هاو

 | نایلوا ندنناش تباجا یسیربیو « دایز ىب نوبل تقال اع.* یغت ءانالاو كاي
 لقاع ريغ ایدشت هلقعلا یوذ یعب ردادن ءاب ناثلوا رب دصت کا هدک دایا ادب نیش ۱

 یلاعت هلوقو [ دابعلا ىلع ةرسحاب ] یلاعت هلوفک بوئلوا ریدصت هرزوا ق _

 |_ وو اللضقا كلوقک ردلسرم مزج ءاي یسیریو [ زوج اناو دلا ءیلب واب ]|
 ےس ید سرو تو سس سم سس مت



۱۷۰ 

 هدنزو لمفت ( ىلهنلا ) رتکید ردبسلا نسراو نسرروط ه كدمراو نوت
 6آ سرفلا لب لاشب ردفمصتم ندهروک ذم هلک هک ردهنسانعف كل تعز

 هیس ءداپ ز هاه ( انههوو) هبفبفخت ك ون و ی تاه ( انه ) ع ہا
 راربد انههو انه سلحا الثم روئلوا هدارا بب رف ها رنو ردندهپاکم فورظ
 ( انه اهو كانهو انههو انه ) ردکسعد روا هاروش هنشباو هارونش هک
 ها اروا هدر اسل ردرانرادا هدمب هدیدتن "رتوو یصف رابه
 زده راه هکصجرارد انهو انها هنتسود راب رعو روسنوا رییعت
 انهو انهاه همدآ کیدو سو ردکعد لک نش كب كب کب که تسانعم بر و ندا

 : لوا رود ندنب هکردهنسانعم ادبمب "عن 4 رادیدشت لنوو یصف ه اه هکر ارد
 كفلاو یم كناع ( انهو ) راردبا لامعتسا هدنعفوم لمف مسا هکاپوک هنسانعم

 هکزولوا هاکو ردیدآ كمسوم ر انهو رد هندائعم بعلو وهل تفرعع هبرسق
 | هدزب كبد انهنم هلیوکس كتابو یرمسک كنونو یم ك ناه راربد ینهنم ربع
 ارد تنهو انه هللادبا هاه یر, ره كنرلهملکح تناو اا ۸ رولوا هاو

 Î "گاه ع ) روند هبسن نالوا لوهجو هامورف هدننزو اسع ( انهلا )

  وددهانک ظافلا هکروئلوا لامعتسا هنسانعم نالف هدنعفوم اد ةتساح هيف
 رداد فرح هابحف كتاه ( اپح ) ردذوخام ناس هدام ونه و و هانهاب لاق

 :فورحو ردنداجه فورح ( هاسیلا ) یدنلوا لادا هاب هزه یدیاپا لا

 ردفیعم هلو ولتوف هل هکردطسون» هدننب هوخر هلا هدیدشو ردند هسومم
 فورحوردترابع ندفورح ادعام ندنرلفرح ظن طس لواو ردنهصفنم فورحو
 یاظو نینلبهم یاطو داسو تام« “اخو دانمو نیغو فاق لواو رد د هسفیح*
 ردیسادعام ندنفورح لفبیم هکردند هتمدمو ردنرابع ندفرح ادعام ند همم
 هاسوم#* فورح اریز ردوپس ندمان ظ ینرابع ةسوع#لانم هداروم هکر دم راد
 *ب هدریاسبو ردب رافرح تکسف صض هنحهرزوا یفیدنلوارکذ هدنسهدام سمه

 | هجو جوا يفرح هاب وبا هکهلوا مولعءو ریموس-م هرزوا قلوا ندرت
 یوف وعو ةبطاخعلا نیموقت وحع رولوا ثنؤم ريش ۱ رونلوا لامعتسا هرزوا
 ا هلا راکنا ناسل هیکذید ادیز تیار هسکرب الثم رولوا راکنا فرح ۲ مالل
 | ۲ واو هنبعبو و یدق وحم رولوا راک ذل فرح ۳ یک یفیدلوا هدتلوق هندی زا
 ردادنرحردهلغلاهکیسهک ایوردیک یکدلک نورك دون وصا زاك ناتو او هدنسهدام
 هلکن [هکرولوا ءاکو نوسلوا یمکح كرکو یفیقح رک رونلوا ادن دیعب یادانم
 ,e براب هلااب عادلا لوق هنمو نوا دک ات رونلوا اد بيرق یاداټم

 شاو ردکرتشء هدنران .طسوتمو دیغباو بیوق لوف یلعو ةدنتج دیعب و بیزق

 . یهلگاپ ۱
O ۹ 

 تن سا شن تی
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 سلب هک نشو ترم الع ان دم ندا له |

۱۳۰۹ 

 س س ا ا

 (اه ) یک یباه كنسهلک هجر هدنلاح فقو ردب رلکدننا ریبعت هات درک هکردشنات |

 هدننعف كليا نهذ بصن پولوا هاک ا همالک قایس هلکنا ردهبش هک هلا رصق

 هنب رل هلک یذواذ نالوا تراشا مسا هکرولوا هاکو رونلوا دیک نو هببنت هبطاخ

 نالوا بيرق اذهو ديعب اذ لوق ىلع یک كذاهو كاذاهو هذهو اذه رولوا لخاد

 اهو زولوا كعد لحروش هتشيا اذهو لحروا اذ سب ردصوصخحم ههبلا راشم

 ثنژهریعضویوردهدنکبس ةأرتیأر هک, یک اهتیأر رولوا هبانک ندنفومدرفمیلغغل |

 هلکنا هکردندنناباکح رخز صوصخم هنیسق مود یسهلک ءاهو ردلکد ءاسه نالوا |

 تباجاو هیبلت لکو ردندناوصا قحمشاح یهود كلذک راررتوک بوروس ییهود

 مسأو رولواكید مدراو هتشيا هکربد اه هدنباوج هدکغیدرغاح دار الثء زولوا

 هدیسیکیاوردتغل هد هلادم هدنوردکعد توطو لآ هکهنسانعم ذخ رولوا سا لعف

 هنسانعم لآ نس ارد كءاهو كاه الثم رارولوا لمعتسم هد هلاطخ ناک

 یک یرلشرصت كفاک یس هه هدن روصو ردزاج قلوا ینغتسم ندفاک هد هدودعو ۱

 كن هزم رلرید ةارماي ءاهو هلیح كن هه رلرید لجراپ ءاهالثم رونلوا فرصت

 هلوف هنمو رارد لاجراپ مؤاحو ةوسناپ نواهو نانآصایو نالحراب امواهو هل رسک

 العو رورجم الح بولوا ٹنؤم ریعض ینا هحو [ هییاتک اژرقا مؤاه .] یلاعت |

 [ اهاوقنو اهروجف اهمهلاف ] یلاعت هلوقوح رونلوا لامعتسا قز هلوا بوصنم

 نوحا هیشتلائو ردرلرورحم هلتفاصا هدئلا وینانو بوصنم هرزوا تیلوعفم هدلوا

 هتراشا مسا نایلوا صتخ هدیعب ۱ رولوا لخاد هیهلک ترد هدنروصوب رولوا

 رولوالخاد هعوفم ربعض نالوا هنع رخ هلت راشا مسا ۲ یک اذه رولوا لخاد |

 هنسپهک یا نالوا تلصو هدنعقومادن ۳ [ ءالوا ماه ] یلاعت هلوق وس |

 دوصق» كنا دانم ردبجاو یلوخد كناه هدمافهوب یک لحرلا اهیاب" رولوا لغاد

 بوناوا فذح قلا كنهروب نح ءاه هدنتغل دا یبو نوعا هیش یتغیدلوا ادنلاپ

 لوت رولوا لخاد هلالج مسا هدنعقوم مق ٤ لصولا ىف “اهلا طب [ نالفثلا

 (وه ) اهفذحو اه فلا تاش ع اهالكو امهلصوو ةرمهلا عطقب هلآ اه

 انی و یصف كنه. ( هویه ) رددآ هدلب رب هدنلیا دیعص هل كه |

 نآ هلیقیفخ كمالو یصف كناه ( اله ) رددا راصح ر هد هلیض |

 هءاننعخ عنمو رح ز ندشلاح ر زدن دنناوصا رازاو رحز صوصم هنمسق |

 ردلیعتسم هزسانعم ءارغاو بیغرتو ضيع هلمال دیدشت ( اله ) رونلوا هوفت |
 یکدمراو هرکذ

#*- 

 |. هبا ]صام نیا ةأرق هنمو ردزتاج قلوا موم ااا هنس تنسهلک یا ییاه |

| 

ٍ 
 ا ا ا ا ااا ا 1

 ت ت للل

 ءاه سماخ ىذلا اذا هلصا « انافحو انربغ ةدولا جم یذلا اذه نلقف اهبحاوص |

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
۱ 
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 ۳ ۱ ۱ ق

 ییوط النهردواو نالوا هدېم ندا هکرد هوم واو رنه نما ېک ید طروفاب
 برونو بروج ردهبباتاواو رع عسا یدبا ییبط یلسا هک ېک یواو كاسه
 هب هبلاح واو هدموهفم هکرد هبتقو واو نورن» ېک واو نالوا هدنرهلک لودحو
 واو نورشعلاو ىداسملا كنم تاو ىف یا 4 تناو لغا ثوفک رش راقتم

 ورع نورمشعلاو نائلا یک یرلکدید یوخا هدننبسل كنس هک ځا الء ردنبسن
 ینس هلو رع هلارغ هدنرللاح رحو عفر هکر دواو نانلوا الا هن رخآكسهلک
 ندر یسهلک ورعو زفلوا قاخا هلفلوا نومأم ندسابثلا هدبصت تلاحو ردف رفم
 ورمعب ثرصو ار تیرو ورع ینءاچ لوف یدنلوا صیصخ اک | هلذلوا لقا

 نوجا قرف یناب مسرلا ف نیهبش» نیفرح هکر د هفراف واو نورمشهلاو ثلاثلا
 رردبا لاخدا واو هنب رلاب ها هزه هدنرل هلک یلواو ككوا الم رولوا لخاد

 هدط تروص نورمنعلاو عبارلا نوجا ینعالوا هبنسشم هنب هک یلاو كلا
 ژان هذه و زفلوا ظفلت ردن.الع هنتبموعض» هکردواو نالوا هزمه کم
 نورمذعلا سالا ېک ناوادوسو ناوا رج رولوا دنفلتم رو مع واو كاذك كؤاشو

 رد هپلاح واو نورمشعلاو سداسلا ېک هات رغو دي زاو رد هدب واوو ءادن واو
 ردفرمع واو نورمشعلاو مباسلا اهعولط لاح ىف یا ةعلاط سعشاو هتبنا تاوقک
 یبهند اح نابلوا ميفتسمو م یسداعا هدنفح یفوطعم هدنلوا هکردواو لوثوو
 نالوا مفاو هدنلبفام سپ راردا دارا نوا فلطع یمالکر هرزوا مالک لقشء

 رلیدلبا رببعت هلا فرم واو هلفلوا فرصنم یئان ندنفیدلوا اور هدندعبام هدا
 نس ینعب ۰ ےظع تلعف اذا كيلع راع ٭ هل. یاتو قاخنع هلال ۰ هوقک
 اکے كلنا هل مارب ز هلا عنمو یهن یرلاس ندازنسلن یناخ كنيدلواقلخ* كدنک

 قلا نع یهن دار ند هئداح مفاو هدمالک لوا هدارو سپ ردعظع ببعو راع
 ید کا یسهلک ال هسنلوا فطع هرزوا یلنف هتل یلوق ھم ینأت رک! ردبتلاح
 انعم فطع انروص هلنهح» رولوا فلام هدارع یانعم هلغلوا مزال تكلا ردت

 یرل هنحدن هننیلع هلثم ىنأتو ةداعا زوال هنا هدارو یدنلوا فرص 4ینهح

 ( هاهلا ) ردقلوا هئرابع هلن. یأئو یلعال ةداعا زوال نالوا مما ردطلغ

 لوا ردلمعتسع هرزوا هجو شب دفرحرب نداجه فورح ینعی ند همجح فورح
 لاق ] یلاعن هلوفک رونلوا لامعتسا هدنرلهنحو» رحو بصن بولوا بلا ریت
 لاد هنسانعم بلاغ درحم یتعی رولوا تدیغ فرح یا ۲ هرواح وهو هبحاس 4

 هننکس ءاهثلاث رولوا یطظفل هبا زکناب زب” سب یک "اه یهدنسهلک هاا رولوا
 رونلوا قالا هنب رخا نوخما ناب قرح دوخاب یبهکرح نالوا هدنرخا تن هلک هکرد

 .ردقلوافقون هنیرزوا نالوالصا هدنوب و یک ماه نالواهدنرل هلک هانه احو هبحام

۱۷۲ ۸ 

 ناب وفك رادناوهنبنساهننا نهار رووا لموت ول لاتسو
:4 
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 و کک
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 ىلاعت هلوق هنمو ةیناغو ةعبس ةت نولوش رد هاا واو عسان [ هباوا تخفو |

 ده. ی رک  هلفلوا لماک ددع هعس هدننیب نلب رع [ مهبلک مهنماو ةعبس ]

 یهجو كنسلوا لماک كفبس ددع هکرید ججرتم لاردبآ فانیتسا هکای وک هدعورنش
 اب و درفایو جوزای ددع ارب ز ردنایم عماج ددعلا ثیح نم عبس ددع هکردو
 ردیکیا هک لوا جوز ارب زا ردعمتح یناعموبشا هدندزن عبس رولوا درفلا عمج وز |

 ردحوا یاو ردر لوا درف كلذک ردیتلا ثلا جوزو ردنرد هک یا جوزو
 ید هدقدل وا عمتج ردیتلآ هک هلا لا جوز ردر هک لوا درف سہ ردشب ثلاو

 رولوایدب هدقدنلوا عجب ردنزد هک هلايا جوز ردحوا هک اث درف كلذک رولوا

 رولوا یدب هدقدنلوا مچ ردبشب هک هلیا ثلا درف ردیکیا هک لوا جوز كلذک |

 یعفشو روند عیسو سجنو ثالثو دحاو هکرد عفش یرتو هکردددعرب عبسو

 یازنجا رتو یازحا هرزوا . روکذم هحو رونید هنسو هعبراو نانا هکردرتو

 لقن هل ی نکس هلتهجوب رابرعو رولوا لصاح یدب هدقد لوا مچ هلعفش
 یاعت هلوق هنمو رونلوا ریبعت هيام واو کاو رارذبا لاخدا واو هدکدلنا

 فورعلاب نومالا نودحاسلا نوعک ارلا نوح اسلا نودماا نوداعلا نوناتلا ] |

 :لاجرل وح :ردواو نالوا یرییط رکذم عجج رشاع هبالا [ ركنملا نع نوهانلاو

 عجب رشع یداح ردفرح یزالاو شفخالا دنعو مسا روهجلا دنع واوون و اوماق

 هتل تراحب دوخاب ونش دزا دوخاپ هنتخل یطو و ردواو نالوا یمالع رکذم

 [ را هللب ةکشالمو للاب, .ةکتالم كيف نوبفاعت "] تيدا هنمو ردصوصخ
 هلا راکننا.ناسنل تابطاخحم هدک دید لحرلا ماق مدار الثم رده راکنا واو سشع یا

 یەم یمال هلبا راکنا ینمایق كلجر رد هیفقو ءاه نالوا هدنوب یک یلوق لحرلا |
 هرم نالوا موعضم یلبقام سشع ثلاث ردشمللا رب وصت هللا واو بودیا دم هرزوا |
 [ متنماء روشنلا هیلاو ] وبشا یوار مان لبتق هکهتن ردواو هلدبم ندماهفتسا |

 "رمه ,یرثلصا هک یدلیا تئارف همیوا ینرلتنآ [ متنماو نوعرف لاق ] كلذك

 موم هسک ندا دصق یمددبزز موش الثم ردریک دن واو رشع عبار یدبا هیماهفتسا 1

 عطق یسهلک موش نوحا دادما هرکذت هدقدتنوا یدز نکل بویلب وس ننس لک 9 ٠

 رشع سماخ یک یسلنا دمود وموقب نوجا كلبا رطاخ رد یدیز بویلبا |
 * رعانشلا لوقک رلرید یخد هلص واو رونلوا قالا هر هبفاق هکرد یاوق واو

 بونلوا دم ىس كيم یدیا مدقلا لصا * ومدقلا اهصفعب ۸ قلا رایدلاب فق ||

 كنس هلک وقرب ردعابشا واو منع سداس یدلوا مات نزو هلفلوا لصو هواو ۳"
 ردواو نالوا لصاح هلیادم"ییادانم.مسا رمشع عباس یدیآ عقرب یلصا هکی ک یواو ا

 | بودا دم یس هم كفاق نوعا توص دادنما هسک ندا ادن ويد طرقاب الثم |[ 1



۱ ۱۲ ۹ 

 ندبجع هنسانعم بها رولوا مسا ین دزاو لوقا رونلوا لاممنسا هدیفیفح
 1 بل ر لا هیلع رزان اک « بنخ الا كوفو تنا یااو « رهاشلالوذک رد راسا

 رولوا فطع فرح یر ردمف همنا رب هدرفع واو هک هوا مولعم ( راولا )
 پیر الب و بیر ینرلنپ هفطع هرزوایحاسم یپهنسن رب ههنسانعم ینلط عج
 هرزوا یباسو [ ةثیفسلا بامعاو هانیجاف ] ىلامت هوفك ردلمعتسم نوا مج
 هد هرزوا قحالو [ هاربا راحوانلس رادفلو ) یلامت هوفک رشپا مج هدلفطه
 لب و[ تبق نم نیذلا لاو كبلا سوت تاذک ] لات هوفک ردبا فم
 ندهروکس ذم ؟یناععو ردلف هروک ذم هلال امم هدننکر ورع و دز ما
 سکعا# و رد رنک یلالد هبت و مجار ینلالد هنبرللوا هرزوا تبعم كنیفطامم

 ردزاج هدفلوا غار دوغاپ براف هدننب نیفطاصنم و رد ردا و لیلف قلوا
 ینلطممجج هکرولوا هاکو [ نیلعرلا نم هولعاجو كيلا هود ارلنا ] ىلاعت هوفک
 هنسانعم وا یر ردلغشم یهدیدع هوحو و و رولوا جراخ نددافا ییساضم
 مسل نالوا یلولدم تنسب هلک وا ۱ رد هرزوا هجو جوا و و رولوا هدقدلوا
 تلالد هنسسانعم تحابا ۲ فرح و لمفو مسا ةملکلا وع ردفلوا هنساتع»
 ن ربس ناو نسخا سلاجوح ردندنن الولدم كن هک وا یعد وب هکر دکلیا

 راضلا اهلرتخاف تا اولافو ٠ هوقک ر دقلوا هنسأانعم رییخ ۴ امهیدحا یا

 كلا یا كلامو ٍلعا تنا وح ردفثوا هنسانعم هراج هاب ین هجو ۰ اكلاو
 هلوةك ردفلوا هنسانعم لیلعت مال ثلاث هحو مهردب یا امهردو :اش ةاشلا تمب و

 راخ قلوم نیعلا كت انعموب و بذکت الل یا [ بذکت الو درن انتبلاب ] یلاعت
 رول وا عطفنم ندنلبنام یلوخدم هکرولوا نوا فانیتسا عبار ردیلوف یمعز
 كنظغل برمشن ینعب برمشنو عفر نيف نبللا برمشنو كيسلا لک اتال مهلوقک

 "كل و هک رولوا لاد ههحابا نیل برش بولوا یهن ندکمس لکا هدننزوص یفر
 لکا هافلوا فوطعم هرزوا انعم هدننروس بصنو رولوا هدننکبس نیلا برمش

 اکا هکر دب واوا هعم لوعفم سماخ رولوا نیضتم یهن هبعااب ندنبل برشو كس
 ر دمسف واو سداس لبنلا عم یا لیتلاو ترسوحم ردبا بوصنم بولوا لخاد
 یلاعن هلوقک ردبا قلعت هفوذحم ناعهو رولوا لخاد ءرهاظ ما قجاو و

 یغد واورب هدعسف تروص هرکس ند هروب نم واو رکاو [ میظعلا نأرقناو ]
 یرب ره هساوا هليو رک او رولوانو<فطع یرخاواو لوا هسرولوا دراو
 [ نوت زلاو نیتلاو ] یلان هوفک رولک مزال قلوا حاتح هاوح ةدح ىلع
 ةدلب و وحم رولوا لخاد هرکنم مسا قجاوب و ردواو نالوا هنسانعم بر مباس
 , .اهژاج اذا ی 1 یلاعت هاوفک رد هدناز واو نما ةدلب بر یا سما اهل سیل



 ةهقالعا ۾ هلوقک ردبسهلک دعب فورظ یغیدلوا لصتم كنسهلک *امو « ةي رض

 نحاغب » هلوفك رديسهمك نيب و « ساخنا ماغثلاک كسأو نانفا « امدعب دیلولا ما

 ندنالوا لصتم هنبرلهلک ذاو ثیح فلوم * هلج ىلع بکار ینذا ٭ اعم كارالب |

 ضوع ندلعف یرب ردعون یکیا یخد وب رد هفاک ریغ *ام ینا عون یدلبا توکس |

 یلصاهکرولوا هدنلوق كعم تقلطنا انلطنم تنااما رولوا هدعضوم یکیاو و رولوا |

 تنک نا هکرولوا هدنلوق الاما اذه لعفا ىر و ىدا اقلطتم تنک نال تقلطنا |

 ناتشوح رولواعقاوهرکصندعفر وب و ردنالوا ضوع ربغیناث ردهدنکبسهربغلعفن ال ۱
 « مد بطاخ فنا ام لەر «. ایطخت ءاج نینابابول + یعاشلا لوقک و ورع و دیزام

 هرکصندم زاج و معافا دیزامتلوح رولوا عقاو هرکصندنالوا لماع هلباعفر و بصن و

 رحو [ اوعدن امایا ] یلاعت هوقو [ كنغزنیاماو ] یلاعت هلوف وع رولوا عقاو

 هجر اعف | یلاعت هلوقک نوسلوا ,- فرح رک رولوا هرکسندنالوا لماع هللا

 | هکرولوا هاکو [ تیضق نیاج الا اما | یلاعت هلوقک نوسلوا سا كرکو [ هللا نم

 |وعکننالو ]یلاعتهلوقک رونلوا لامعتساهدعضوم نم نالواصوصخم هلوقعلا یوذ ءام

 واو رونید هیوام و هیووم هدنتبسن كنسهلک ءام و مکن نم ریدقتلا [ کؤابآ جم |

 ردندنازاحجم ملک هلیصف .كیم ( امهم ) ءاماهرخآیا ةيوامو ةي ووم :دیصقلاش هلا

 ام هللا هم نالوا هنسانعم ففکا ردهطیسب یسهلک امهم و ردهنسانعم ن رہ

 | ىلا هرکصندقدنلوا مض هشناز ءام بولوا ام یبصا كلذک ردلکد بکرم ند هلک

 جوا یسهلک امهم وبشاو ردیرلغز تراضعب لوق ییا ويو ردلکد شفلوا بلق هیاه

 ییعب هدلقعد الام یربغ كنامز قرەلوأ are یسانعم طرش ۱ ررلتشم ییانعم

 طرش ۲ [ ةيانم هبانأت امهم ] لات هلوقکرونلوالامعتسا هدیربغ كلوقعلا یوذ

 | كناو» عاشلا لوقک رولوا عثاو فرظ هطرش لعف هدنروص و رولوا یامز

 دولوا نوجا ماهفتسا ۲ + اعچا ملا یبشنم الان كحرفو ه هلوس كنطب طعتامهم

 ىح كيم ( تم ) ۰ هیلبرسو یلعتب یدوا هبل امهم لیلا امهم « هوقک

 ۲ لاو ندا را رپ هلکد | هردنکقم رغ قرظ هلل رصق كفلا و ىم البلقو

 نامز یا یف یا [ هللا رمصن یتم ] یلاعن هلوقک ردکعد نامز هنو نق رونل وا

 وک رولوا هنسانعم هراجنم اضعب و كنآ یتأت یم لوقت رولوا نوعا تازاج و

 | * یوف رعت همامعلا عصا تم ٭ هلوقک رولوا طرش ےساو هک نم یا هک یم اهحرحا

 هطسوفیا یکیتم هتعضو لوقت ردهلرص* كيم نامه هدنوب رولوا هنسانعم طسوو

 | هبهبدن باب ینعی رولوا فرح یرب ردلمعتسم هنوک ییا هیرصق كفلا (او) لا |

 , لاخدا هعسا نالوا بودنم هدنتقو مام و تبیصم هک رولوا ادن فرح شا 1

 أ یادانم ضعبلا دنع و رلرید هادیزاو ءدنماقم رس هدیز شلتا تافو الثم ر
1 

۱ 
 لوا



 ۰ حس س

 تل ازا ي + 4وفک هنسانعم یذلا رشفا و ل وص وم دوحا هاتم سس

 ثراغایسا یسهلک اذو بولوا دباز یسهلک هام * ینیرمخ بیفلا نکو « هیقناس
 زدهدننزوعرفیسهلک ع رمد هداروب ۰ قورف اب اذام عرمن اروفا * ه4وف وع ردقلوا
 یسهلک هام ٩ اجور اذ عرسلافب ردففنم ردیشسام هب كنار هکندندنفل عرس
 ۱ هام افلطمو تعنس"وش یا یا تماس اذام و ردفلوا دناز اذو هبماهفت-ا

 4وفک ردهبامزربف یرب ردعو یا یغد وب هنسانع. رکا رولوا هبطرمث همهاک
 [ اهسفوا ةبآنم مصفنام ] یلاعت هوف و [ هلآ هلعب ربخ نم اولعغ امو ) ىلامت
 ةدم یا [ مهلا وهفتساف مکلاوم افتسا اغ ] یلاعت هلوق وع رولوا هبنامز یتا
 هبا ۱ ردراو هدبدق هوحو ید نوعا هام نالوا هيفرح و کل میم اقا

 هدنردنهنویدجو نوبماجم و نویزاج هسرولوا لخاد ه هیعا "4 رکا ردفلوا |
 كمالبا طسوت یک نا هنن یلوخ دم ها ام ردا لع یک لع كتسهک سل
 اذهام ] یلاسن هلوف وح ردطورشم هلطورمش ېک كماللا مدفت یربخ هنبسا و
 هلا هرکت اهیبشت هنس هلکال كنسهلک ءام و [ میناهما نهام ] یلاعت هوقو [ امشب

 لبلف ۰ ذبح انباع تدرول ساب ام و « هوفک ردردان یلوخد همرکت ینمب کرت
 هلوفک رولوا لمعتسم هنسانعم هیانثتسا یالاهیهاک و . ابیاع قلا رم: نم ىلع |
 ردوصتم هرزوا ثیئانفتسا یمهلک "اسالا هداروب نهرکذ و ءاسنلااع ههم *وش لک
 ردبسلا و مالم هعبط و شوخ یت رب ره ادعام ندتنداحم و تفلا هلاوسا ىع ر
 یلاعن هوفوحم رولوا ینامز ربغ ردعون یا يجد وب رولوا هیردصم یسک ءام و |
 اجاوق وذف ] یلاصت هوفو [ متع اماودو ] ىلامت هلوقو [ متعام هيلع زینع ] "
 ةدم یا [ اح تمدام ] هلاعت هلوف وح رولوا هینامز و [ اذه مکموب ءاقل منیسن |

 | هعهاکو مکتع اطتسا ةدم یا [ متعطتسا ام ها اوقاف ] یاعت 4وق و اح یاوذ

 اندلع یلماع یشیدلوا لصتم هکرد هفاک "ام یرب ردعون ییا ید وب وونوا دناز

 هلعفجوا نامهوب و ردیا عنم و فک ندنلع عفر ۱ ردهرزوا عون جوا ردا منم

 امرثکو الق لاقب رد ریعف لاط یرب و رثک یرب و ردیلعف لق یرب رولوا لصتم
 نالوا لصتم ههیشم فورح و و ردبا منم ندنلع مفرو بصن ۲ الاطو
 [ تولایانوفاسب امناک ] یلاعت هوقو [ دحاو هلا هلا انا ) یلاعت 4وقوح رد هام

 فورح رد ءام نالوالصتم هفورظو ههراج فورح و و ردبا عتم ندنلع رح ۳
 3 ۰ زعق توا اجر « هوقک ردیسهک بر ٩ ردفرح تردوبشا دارم ندەراج
 ۰ هلوفکردفاک ۲ لاعش عجب تالاعشاولبح یف تدمساعر یا ۰ تالاعخیون یعفرت

 1 ۰ باوحن بال ترم نف * هلوقک ردیفرح هاب ۳ هراضم هنخنزو رع فیساک
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 هرز وا هحو کیا هل اهر و هم فلا ) ام ( ردط وسام هدهب وک تک یلیصفت ردا

 | رولوا هفرعم ۱ ردع جوا :هیعساو رولوا هیفرح ینا هبعنا یرب ردلمعتبم .
 رد کدند هلوص وم ءام و و ردهنساتعم یدرا هکر دهصقات یر زدەنوکى کیا .یدو

 یا [ قاب هللا ذءعامو دغ ک دنع ام ] یلاعت هلوقک ردحاتح هماعا هلا لص

 | وب و رد ردقم هل هک "یشنا فر عم ردهماع یر ردع ون یکیا ید و ردەما

 تاقدصلا اود نا ] ىلاعت هلوفک ردبا ققح هدعقوم نایلیا مدقن مسا یتشیدنک |

 هصاخ يا یدبا اهو ادبا یفلا ماف لصالا ىف وب و یهیثلا منف یا [ یهامعنف .

 ر ولوا رب دش ندا كا لوایسدنکو بوملوا رک مسا مدقم ندیدنک هکرد ۱

 دو رولوا هرکن دار ندفرح ا يانم ۲ - لسعلا من یا امعن السغ ةتلسغ وح |
 ېئ رکنم ردحانح هتفص رد یکی د هف وص وم ام هکر دهضقا یرب ردعون ییا |

  4غ ۰

 ادب ز نیسحا ام وجم رولوا هدنساپ چت ۱ رولوا عقاو هدناپ چوا یخد و رد همان ۱

  هناسغ وح ردیاب مذ و حدم لاغفا هکر دیاب سشو من ۲ ادیز نسحا یش یا

 | هغنابم ۳ ردوصنم هرزوا تیزی یسهلک ءام هدارو سپ اتش من یا امعن السغ
 | كلبارابخا ینغیدزاپ قوح كب ییوزاب هلجزا یلعف ر كمدآ ر الثم رولوا نوا
 | ردشفواقلخ ندنلفف تباتکدیز لک ایوک رلربد بشکی نا اع ادز نا هدکبلپا دارع
  ندهلاهنک اس نون و هدوتفم نه ,نا و ردهنسانعم “یش هدارو یمه هام ردکعد
 7 رولوا هرکن نعضتع فرح .یانعم لات مسق ردرو رجب الح هرزوا تیلد اراص عم

  هلوقوص ردکعد ردن ردهنسانعما يش یا هکرد هیماهفتسا ۱ ردعون ییا ید و

 | [ كني كلام و ] ىلاعت هلوفو [ ابنولام ] یلاعت هوقو [ یهام ] ىلاعت |
 بونلوا فذح ىلا هدفدلوا عقاو رورح هلا رح فرح ر هبماهفتسا ءام وبشا و

 مالع و مالا و ےف وع ردندهبحاو قغلوا اقا هرزوا هضف ىيم نوعا تلالد هفلا |

 | بولوأ عبا هفلا هصف نوعا .رعش ترورض هکرولوا هاک وامالع وام یلاو ایف ى |

 1 نوکسب » ,غتفلخ لدوسالا ابا اب * هل وق هح روتلوا ظفلت انکاس مم هاغغلوا فذح /

 وص ردلکد اج. قفلوا فذح قلا هدقدلوا پکرتم هلا اذ نالوآ تراشا سا و ملا |[

 اذو بولواهیماهفتسا *ام ۱ ردلسعتسم هرزوا هجو هصثر ( اذام ) تفحاذ اد |

 لآ اذهو ىناوتلا اذه "ین یا یا فوقولا اذامو یئاوتلا اذ اموح ردقلوا تراشا مسا |

 | هنسانعم یذلا هکردقنوا هلوصوم یسهلک اد بولوا .هیماهفتسا هنب ءام ۲ فوفولا |

 :«لطاب و لالض ما یضقبف.بخا » لواحم اذام *رلا نال ًاسنالا + ديبل لوقک رولوا | _

 بیکرتلا یلع یسهلک اذام ۳ ردیس هلص لواح و لوصوم اذ وا دتبم ءام هدارو |

 ردقلوا سفح سا یعوجم كنسهلک اذام 4۰ تشح اذ ال كلوقک ردقلوا ماهفتسا ۳"
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 بوصتم عارال 4وف * مارال سيف نأ اق * ابا رت دص نم ۰ رعادلا لوفک

 یطرش جوا كن و رولوا هفطاع ۳ سل« نوک هفر رومو ببرال لام
 نالوا تب هرزوا هبلع نوطعم هکر دفاوا مااو تام مدام ندال یر ردراو

 دز ین ءاج لئم رولوا مفاو هرزوا فوطمم مک سر ردبا ینا نشوم یہکح
 ار الا دز برشا لم ردفلوا مقاو سما هنبص مدق. ندیدنک دواب ورم ال
 اړز ردلکد راج ییکرت دیزال لحر یف هاچ سب ردفاوا رافتم یرلفطامنم ینا

 روم فطم هلکلبا اشعتفا افت هبا فطع پولوا قداس لحر مسا هدیز
 نراقم هفطع فرح رب هقسب ردشل؛ا توکس ندنآ فلوم هک لت روا ج“
 یتدفمیسهلک ال ردپسهلک لب فطاع هدنلوف ورم لبال دبز یئ هاچ الثم ردقماتوا
 پاوح شفانم هنسهل مل نالوا نبدسن فرح سه ال و ردنيس ېن و در

 الف رووا فذح یرثکا راهم نالوا عفاو ءرکصادبدنک هدنروص وب رولوا
 هاچال هکسربد ال هدنباوج راهسلبا لاژس ود یعدلک اک دیز هیلوف دیز اجا
 للخهننج رو رحم هبا هراج هبفا ءال هکرولوا ءاکو ردکید یدلک قوب رد هدنکبس

 نوجا بلطیکرت كلفر 4  ؟یئالنم تو دازالپ تاح لاب ردا شارتعا و
 پولوا لغاد هعراضم لعف ةصاخ ویو رلردبا یالطا هیهان "ال هکردءونعوم
 ىلاغت هوف و رد اضتثا ینمزج كقرح رخآ و ینابتا تكنسانعم
 كعثمام ] یلاعت هوف وح رولوا دناز ه [ هانیلوا کودعو یودع اوذنعنال ]
 ديجتال نا كمنمام ] یلاعت هلوف و ینتبت نا یا [ ینمبنلال نا اولنم مهتیآر ذا
 كامال ( ول ) اولعبل ىا [باتکلا لها لعب الثا ] ىلاعت هلوق و [ دصمتنا یا
 ییدلبا یلو بولوا لخاد هینام هک ردفرح رب ه4نوکس- كواو و یصف
 ءازج هک كنسبلا كن و ینهوهف» عانتما رونلوا قالا مدقم و طرت هکت هک

 ینعب كربغ یسهلک ول هکیدید هبوببس ردا انعتثا یال: نا رونلوا ریبعت یلاتو
 ریبعت ین هک كنهنسن قحهوا مقاو ابرف هدلابقن-! نامز یئان ندنعوفو كوا

 هلرهغ یلعب ردعانتما فرح یسهلک ول تكنیرخأتمو رها تلال هنعوقو روتلوا
 فلام هفیفش ینهب ردقلخ یرلءعد ردا تئالد هنعانتما تبخ یشان ندنعانتما

 لوا ردلمعتسم هرزوا هجو شب یه ول هاب و ردنیضتم یباوعد لیلدالب و
 رد دیفم یلاوحا جوا و و ردناشلوا لام هتسا هدییکارت ولام هتمرکا ین ءاجول
 | كنصودخ تیببسمو تبببس هدننبنینلچ نالواعقاو هرکسندیدنکینعب هبطرمت ۱
 یداب و بیس هنقفحص تنها ینعوفو کالوا هج هکردا تنالد هتداقعئا و دقع

 | نوجماطرمش هدینسامنامز ینعب ردبا دییق و طب هینانامز ییهبطرت ۲ رابق
 تلالدهنعانتما تنبل یا ندنعانتما كمدغم افلطم ىب نوعا عانتما ۳۳ رولوا
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 نیدن اوال ةيصولا اربخ هرن نا ] یلاعت هلوق هنمو رد هج تفل یفذح ندمالک |
 [ ابمتتساالاواهبحاص ءاج ناف ] هطقللا تیدح سیا هنمو ةيصولاف یا [ نیرقالاو
 ند هنسنر هلکنا ردمھب٭ ےس .ا هل مصق كفلاو یحف كفاک ( اذک ( ۳ عنعسافیا

 ندنر شا مسا هلهیبشت فاک لص الف ردکعد یک كنوو 4 رونلوا هانک

 یدعبام هدنر وصوب رولوا هانک ند ددع هدنم اقم كنس هلک کا هجهاکو ا

 ردقوشاکد رلر دام رداذک هدن رپ ا۳ ردنیعب رایئاطعا الثم رولوا بوصنم هرزوآتیزبیع

 هلیس هلک اذک راب رغ هک ردشلنا درس هع" روب هدهزد یر رح ردگءد یدر و هعقا

 تب ردق وش رعاش نالف الثم راردبا هبانک ندنر ادقمو ندند دع كن هنسئرب

 لوق رفن رادقموش ریماو نا رب د اذکو اذک رعشلانم نالف لاق هدر كحد یدلیوس

 هلهمشت فاک وب هکی دلاق اربد ادبع اذکو اذک ریمالا یرتشا هدرپ كحد یدلآ
 ارب زردشل وا لضخ یرلانعم تراشا .ند اذو هییشت ندفاک هدعب ردیکم ندنراشا ےسا

 رونلوا ه انک ندرادقمو ددع هکلب رونلوا دصق هیبشت هنو تراشا هثیشرب هن هلکن و

 تب جزا هلا اذ ندنتهح دوزاو زاوا لب زت هنل زنم همزال هدناز فاس |

 قالا ثأت تعالع بولوا قفاوم هنظفل اذبح ندنرلفدلوا هدنمهح هدحاو هک
 اچ كعد ةبراج اذک روند هیراج و ادبع اذکو اذک یدنع سپ یدار وک اج

 یدحاارز رواک مزال مهرد ر نوا کا هسد ام رد اذک واذک ىلع نالفل فطع

 مرد یرکی هسید ارد اذکو اذکی لع هلهلغطغ رکا و ردهبکم دادعا لقارشع

 هکه ت رولک مزال تم لتا كرارفا هرزوا هسک نالوا رقم یمب» "یش ارز |

 ىج ) الک ) ردعج لغم لقا ۹ رواک مزال مهزب چوا 4سد د E ىلع هل

 رولوالصو هني دعبام توماوا ج فقو هنب رزوا یع رولوا هلص هنب دعبام هدننژو

 اق- هک رولوا قیقح هک و ردتعد لکد هلوا هکرولوا هنسسانعم رحز و عدرو
 هللاو كلالب و هللاو هژالک قالا باخ فاك ةدءزواش رابرع و را

 رد هب رلانعم رداکد و ردق و رونلوا دا را هدراکنا لح یربغ و هدنلح باوح ۱

 رونلوا لابعتسا هرزوا هحو شب هیفاد ءال وبشا و روئلوا ادا هلمظفل هن هدیسراف |

 رب نالوا ارد و تبرد هد هرب نع تالامعتسا هکر دندنناع رفتم تن وب ردلکد

 لقسم هدنقیقحک كنس هل الك وبشا سراف نا ردکعد هللاو یلبو هللاو الک رلربد

 . هکرولوا نت فرح یعد رولوا هات هل مصق تكفلا ال یدلبا فینصت باتک رب

 یربخو بصن ینسا یک نع كنس هک نا | نالوا د رمهلا: ةروسکم بولوا بابا ۱

 + ردبا لع هدر رکن نامه الو راذلا قلی اوت ندبات و خر 1

. 1 2 FE TOS TEE 



 رد ینپم هنفپ دلوا محار هننح ی ریه اب, و الا | هبف 5 ۷۶ امھحر خاف

 هکر ولوا نوجا بیقعت "فو رولوا ندلوا ,.) هس رولوا محار ه» رهش رکاو

 ك هلا "هل ینعب رولوا مفاو هرکسن "۰۶۰ خارثالو مهم ريف نم یدعب ام

 رولوا هروک هنس اضنفم كماشوو ردبا ۰۶۱ ,رفپهلوا هدنبفع یلوا "4 ینو
 هداملا بسم هغلوا لمح ثدم هدننب تزال, 4- ور هدنلوفدلو هدلوف جوز النم
 یغارفلامم هکرولوا هنس انعم مو هدهسپا 4۸:۰ «روک ذم تدم ردفن ره ردېقامتم
 ةقلعلا اللف ةفلع ةفطالا انقاخ م رهن 4وفک ردبا تلالد هقلطء مج

 من یرل هلك اف هداروب ةبالا [ اج مالن ,ےكذام ادنع هنملا اًنقلخف هفْس»

 :هنسهانعم هافطاع واوو ردیخارتم ندراپ ؛رطعم رافو طعم ارز رد هنس انعم

 یوالا طفسب ۰ سبفلا هما لوغک ردب ١ یلطم مج ببلرت ربغنم هک رواک
 هک رولوا نوجا هبببسو لموحو لوخدلا مدار« نيب یا « لموصف لوخدلا نیب
 هلج كرك ردبلاغ هد هفطاع وو رب یفیدلوا بس هم دعبام كنلبثام

 وح نوسلوا تفس دوخاب [ هيلع ین .,.,۰ هک وف ] یلاعت هوفک نواوا
 نوب راشف نوطبلا ايم نوشناخ موفز نم رحم نوا ال ] یلاعت هوف

 فوطس نالوا ردفم هکر دع رفنم ندنو ۸.دفواف کرد حراش [ میلا نم هبلع
 هبلبلعن مال لوا هکر د هقشب ندنوب 4۱:7 ءافو رولوا بیس هف وطعم هبل
 ردا ییلعتو طبر هنط رش ییاوح ینەب رو را باوح ةطبار *فو رد هنس انعم
 هلوف وجع رولوا هدفدلوا عقاو هبعسا 'هج باوح یرب رولوا هدعقوم هصل رب ويو
 مج ذعتنا ] یلاعت هلوف وحشو [ ربدف "ی لک ىلع وهف ربخ كسب ناو ] یلاعت
 "هل هه اک باوح ینا [ میکحطا زیزما تنا كف مهلرففن ناو كد ابع آق

 نالوا دماج یک مذو حدم لاعفاو هبراقم لم» بویلوا فرمصتم یی رولوا هبله
 ین وبنا یر یسهفادلووالام تام لقانا نر نآ | یلاعت هوفوحم رولوا مقاو لمف
 یهنو مآ رولوا یئاشنا یلعف دواب [ ید ۰ تاق دصلا اودب نا یلاعت هوقو
 انعمو الخفل لمف دوخاب [ ینومساق هللا ن ب2 ےک نا ]ات وک ونھ یک

 هل څا رس دقف قہسبنا ] یلاعت هیت , رولوا یقبقح یغدلوا رولوا ینضام
 [ رانلا مههوحو تبكف ةثبسلاب هاجنمو یناغت اس رولوا یزاحجم[ لبقنم
 ریبعت هلا یسام هلفغثوا لیزفت هنلزفم ینام , هنع ونو تفحم یف بک هداروب
 مالا لوقک رونلوا فذح ند هلک هلی هع ترو رض *اق هجه اکو یدنلوا
 *یعیاغاط» درباا دنع ینعب شبا دنعءو ھاى ا هد کشب ها تانسلا لعشس#

 هچڅګ تیاور هدمونیم عاریعهو ردلکد اج قذح هدنر ورشو هد هعس
 ن ال دم ني لوق قع رد ا اونم هرکشپ نجف ريا لمخ نم



 ردن راشاهثنّوم درفح هلا هفوقوم ءاه ( هذو ) هلدمو یرسک كلاذ ( یذ ) |
 رد هلدبم ندای ردلکد نوا ك هروك ذم ءاهو هللاةما هذو هللا ةما ىذ لوقت |

 لصوت هنفصو سانحا *اسا هلکنآ رد هنس انعم بحاص هلدمو مض كلاذ ( وذ ) |
 فصو هللا یذلا هک هتنرلیق تفص هبهرکت ینآ بولوا فاضم هسنج مسا روئلوا
 ناناوذ هدنس هینش روند تاذ هدنشّوم رولک نووذ یعج رونلوا لصوت هفراعم

 تاذوامکلصو ةقيقحیا [ مکنی تاذاوحصاو ] یلاعت هلوقو روند تاوذ هدنعجو
 نيع كن هنسن رب ىنس هدام تاذ هکربد حراش نولسلا مقجم اب یلا لاحلا نيبلا |

 كل اوحا هدار ویو رل ردبا لامعتسا هراعتس الاب هدنس هصاخو سشنو هدننقیقحو»
 تارعضم هک هتنیدنلوا ریبعتهلا نیبلا تاذ هلبس هقالع یس همزالمو هسبالم ةن
 ءان الاف ام رلربد كانا اذ یتقسا رلب صو راردیا ریبعت هللا رودصلا تاذ یب هیبلق

 لرد دیزو اذهو راردبا دارم ییرش نالوا هدباق هک هنس انعم باربشلا نم
 تاذ نمو هسفن یذنم ءاچ لاقو راردبا هدارا یتسانعم ممالا اذه بح اص اذه
 هنس انعم یذلا هدنتغل یط یسهلک وذو یدلک رابتخالاو عوطلاب ینعب اعبطیا هسفن

 هلغلوا صقا سپ رولوا تلصو "هلیسو هفراعم فصوهلبا هلج رولوا لوصوم مسا
 ناتو ریک ذنو مجو هیننثو دارفاو یک یسهلک یذلا زلوا رهاظ باعا هدنظفل

 ىذب كلذ لعفال برعلا لوقتو لاق یذلایا اذک لاقوذ ینانا لوقت رولوا یوابسم
 هدهحو ییا كسب ىذلاو الوا كنمالسوال ینعلاو نولسیذبو ناست ىذيو لست

 رد هدنکبس كسي یذلاب هديالو كتم الس هيف یذلاب هدلوا ردن وا مسق ءاب یخد

 یذو نوعا تبف "رظ *ب هدنو لرد ید ست یذب بهذا هکهتن هک رد حراش
 لاش یذلا ناشلاب بهذا ردنوحصا تبخاصم ءاب دوخاب ردیتفص تفوذحم نمز

 رولوا هرکن فوص وم هلغلوا هنس انعم بحاص دوخاپ رد هدنکبس مست كل
 رد هل دهم فرح هدرفم ءاف ( ءافلا ) رولوا كعد ةمالس بحاص تقوف بهذا
 يه راتصم لعق اهن ردند هاماع ضعبلا دنعو ردلکد ند هلماع فورح ییعب

 وحصردا رح ییلوخدم ردند هراج هدندنع راضعیو انن دحق انتناتام وصردا بصن

 ردیبهذم روهج لاها هک ردح راش كالاءه رج » عضهوتفرطدقیبح كلثخ + هلوق

 هک رولوا هفطاع یس هلک ءافو رل ردبا راضا بر هدیناو هبصا نا هدلوا لاشم

 یرب رد هرزوا عون ییاوو ردبا هد افا یبئرت هدش هیلع فوطعم هلف وطعم |
 بس . فوطعم هکرد یرکذ بیئرت یربو ېک ورمعف دیز ماق ردیونعم بورت 1

 لصفم ىلج یرک ذ بیئرت وبشاو رولوا عقاو هرکصن دهیلع ف وطعم ظفللا || |
 انع ناطیشلا امهل زاف ] یلاعت هلوق و ردبا قفحت هدنلحم كليا فطع هرزوا ||"



 رلربم ید ثبرو تم بوتلو یاسا هد هنزل هلک برو م هر وڪ ذم ١
 هلبسب دننک پولوا مسا هک رواوا هاک یلتفل هاو رولوا حوتفم هد رئو یرتک او
 كن ات ( هت ) یک یفپ دئلوا تراشا رس ذ. 4ا اذ روئلوا ترادا هک ؤم
 (هن ) هتل ردکعد نوناخوش ردننز« ثراشایسا ندوب هئوکس كاهو یرسک
 ؛الا هدنمچو رسک كنون رونبد نا هدنسهبننت ردنراشا هرک زم رسک كاذ
 وش 4دبدشن كنابو یصف كلا روند اب هدنزغصمو یدنلوا ناپ هنن روند

 هلبطون مالو رلربد كابل هلبفالا باطخ یناک هکررلوا هاکو ردکید رفیع واخ
 هنشبا رود یغد ا اه هبقاخا هبل ءاه هنسهلک ءا ناللوا رکذو رد كلب

 | كانو كبل هلا فاک هسرونلوا داربا هدنعفوم باطخ هبسکرو ردکع» نوناخ وش
 مال راربد كلان هدهبنغو ردهبدر ینغل كلت هیهف كنااو هبرسک كنا رونید كتو
 | هلا هددشم نورارد كئاو هلا هففحم ؛روسکم نون رلربد كناو هلا هروسکم
 | كفاکوردمباهبسک نالوابطانخباطخ ناک هدعجو هبنلنودا رفاهدننمنأتو ریک ذنهملابو
 بولوا لغاد هبینت هاههبرا هلک لاو كبت هک رولوا ءاکو ردعبا هبلا راشمیلبقام
 یرمصق كفلا ردند اجه فورح یفرهلوا هلمهم ( ءاغا ) رربد كياحو ههبلناه

 لبلخ ماماو ردیعسا تعاججرب ندنس هلببف محدع هلادم یسهک ءاحو ردزئاج یدمو
 هد هنب دم هک ردیدآ لحر رو رونید ه واخ هطراسو ناب ز دب هرزوا لوف
 . ل ردپا مق یفلا هد وب انمعبو ردب وستم اکا وبف ی رلک دید ها رثب
 هکه نل هد زو یلعبف ردفلوا یس رثب نالوا باوص هدنوب هکی دید راضعبو
 | كت هنمهو 4 مصف اضعبو یدم كفلا ( "اح ) یدنلوا ناب هدنس هدام حرب
 | ردن دنناب اکح رازآو رحز صوص هلق هود هس انب هر زوا یرسک

 رل ريد :اصحو ءاه> زعلاب تيحاح رل هس رغاچ هبب رلناب یف یک نحفو
 ۱ ردرتاحضا ندناب هعافم هکرلرید كناضب ءاح هدرب كمیدفاچ هکنا یکران وبقو
 | يسالو نسحمال راربد *اعالو "احال دنفح هسک شاوا غلاب هنشاب زوب راب رعو
 .[ :أاصا الو لجرال دوخاب ردکید نیک كکو كلوبا ندنلا دعب نم هك هنسانعم
 جت هلبس هلک اس یراجو هابس هلک ءاح یرلنوبق دوخاب راردا دار یتسانعم
 ا ذوخام ندنوب یخدوللوایانعم هکرید حراش رارذیا دصت یتدانعم ردلکدرداق هکلنا
 ۲3 (هاخ) یدنفوا رکذ يرانا هدنراهدام هالو ها ځان هره کهن راردزاهانک
  یراشم ردنراشا مما هلارمصقو هلءاجتا ( اذ ) یدلبا روی هدنناب همه هلماحعا
 یدیک أت راربد كلذ بونلوا طبسوت مال یهاکو كاذو اذ لاق ردرک ذمدرفم
 هدن رفصم كنلتفل كاذو راربد كئاذ بونلق هدایز ءزمه یلدب مال اضعبو رینضتم
 | ناربد كابذ هدنرغصم كنسهلك كلذو ردکعد نفعوش 4 ددشن كلاب رونبد كايذ
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 یتظفل لد هنماقم یعصعم كنو و رولوا هنسانعم لدب ۷ هنتفلا مکیا یف

 ةراغالا ونش » اوبکر اذا اموق مع ثیلف یعاشلا لوقک ردبسلوا جی كتماقا |

 راربد ید ضوع هاب هکر ول وا نوجا هلاقم ۸ م الدب یا + انابکر و اناسرف |

 یک نع رولوا نوجا هزواجم ٩ هناسحا فعضب هناف اکوحن و فلاب هتیزنشا وح |
 [ اریبخ هب لئساف ] یلاعت هلوقک ردصوصخ هلاژس عقوم انعمو شعبلادنع و |

 ءاعسلا ققشت موبو ] ىلاعت هلوق وع ردلکد صوصخم هلاؤس لوق ىلع و هثع یا |
 تكعدحام یا ] م رکلا ك زا *ایعام ۱ یلاعت هل ونک و مامغلا نع یا 1 ما غلاب

 نممنمو ] یلاعت هلوفک یک ىلع رولوا نوجا هالعتسا ۱۰ هب نامالا و كىر نع |
 یلاعت هلوفک یک نم ردنوحما شیعب ۱۱ راطنق ىلع یا [ راطنق هنم أت نا

 یا [ مکسورب اوهساو ] یلاعت هلوفکو اینم یا [ هللا دابع اپب برمشع انیع ]
 رولوا هنسانعم تیاغ ۱۳ هلاب ےسقا وح رولوا نوجا مشق ۲ مکسؤر شعب ۱

 رد رلکدید ةداز هاب هک رولوا نوا دیک ات درحم ۱ یا یا ی نسحا وح

 اذرابص یا .دیژ مونحا یا دیر نیا وس :نولوا دعاوی
 ردکعد یدلوا لزوک دیز هک ی دبا دیز نسحا یلصا ردبج لعف وب قعب نسح

 هاکو یدنلق هدایز ءاب ظفالاح الصا هلغشوا رییغت هاشنا و بلط ربخ هغیص هدعب |
 یلاعت هلوقک روئلق هدایز هنلعاف كنلعف یک و و رولوا بلاغ یسهدایز هکرولوا

 لوقک رولوا ینبم هرعش ترور یسهدایز هکر ولوا هک و [ ادیهش هللاب کو ] |

 ءاب هكهلوا مولعم و ه دايز ىنب نوبل تقالاع * ىع *ابنالا و كيتا ملا « یعاشلا |
 لصتم هرهاظ مسا هدندنع رلضعب و روئلوا هوفت روسکم اعتاد و ردوفش فرح ۱

 هدنسن ردنداجه فورح ( ءاتلا ) دز وع رولوا حوتقم «دقدلوا |

 ءاتلا اور یا ةبوین و هبال ةديصق لاقي هدننزو برع روند یویئو یوا |
 ةنسح هان تيب لوقت رد هنسانعم قمزای قرح ءا هدنزو هلعفت ( ةيثتلا ) !
 رولوا ل رحم هداعسا لئاوا لوا رد هلوک ترد هدرفم ءات هکهلوا مولعم اهشتتکاذا |
 عبار رولوا هلرصم هدلاعفا رخوا ثلاث رولوا هثرصم هدام ا رخاوا ینا |

 تلالدهنس انعم مسق ردند هراج فو رح لوا مق رولوا نک اس هدل اعفا رخاوا |
 لانو ردص وص هلالح مساو هنعق وم بجتوبو رونلوا ریبعت هییسق یات هکردا |
 ءاعسا رئاس هک راربد ید نج رلانو ةبعكلا برتو ییرت هک رولوا هاکو نلعفال |

 مسقو یک یرل هلک تناو تنا ردباطخ فرح ینا مسقو رولوا لخاد هد هبانسح
 ردمان نالوا یربعض بلاغو باطخو ملکتم ردنالوا رحم هدلاعفا رخاوا هک ٹ لا
 ثنوم كهبلا دنسم ىنعب نوا ثبنأث تم الع عبار مسقو يکتقو تقو تو

 هکرولوا هاکو یک ءان یهدنسهلک تماق ردءات نانلوا عضو نوجا تمالع هنغیدلوا ||
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 اک هس رولوا لصثم هملکش ربشواکآ هسرولوا لصثم هان ربشو اکس هسرولوا
 لادبا هاه یس همه هکدولرا هاکو انااو یاباو هایاوبا لوف رولوا تك هو
 لبلخ ماما راربد كبو پوئلوا لیدېت هواو اضمبو رونبد هاپهو بو لبه بوتتوا
 هکیدبد شفخاو ردف اضم هنب دنمبام ینمب هفاک رد رعضع مسا یس هلک ا هکبدنیا

 یرخاوا كتا ریشم هگهنن رولوا ویفنم یرخآ رد رعضع و درفم مسا یس هلک |
 فالشخا كنب را رب بلافو ماکنو باطخ ینعب كاب رمض« رولوا ریغنم
 هک ابا كلذك ردهلا رمسفو ینبفخ كتابو یرسک ترمه هکاباو ءاتب هنر لدا دعا
 رو تكسشنوک ردهل مسکو یھف كەرەم هکذاباو رده دم تافلاو یصف كن, رم

 هنشاورو بالو هننفاطلو نسح كنسف ان كللك روید هنغورو نسحو هاینسو
 اهرون یا هاباو هئایاو تابللاباو اهلباو اهژاباو سعئكابا بجا لوقت رونید

 دعا ینسفءود ( هایو ) زمزمه ( ابو ) هيف كتءرمه ( اب ) اهنسحو
 لاف راردبا فب رسا لمف ندنو و ردندنناپاکح رجز صوص هکمروس بور
 فو رح هلادم ( "ابلا) ردلدبءهب اه زمه هدنع ر انس «هبابواباب وبابا اهللافیا اب هبییو لبالیایا

 نالوا 4 لومفم هکرولوا نوچبا اصلا ۱ ردپا تلالد هبهدبدع یناعم ردندهراج
 هد اروب دی زب تکسا ومن روسلوا قبضح قاصلاو ردنرابع ندل اسیا ههلک
 تريم وح رولوا یزاحمو ردشلوا لساو هدبز دوحو ةقيفح ىلمف كاسما

 برقا هش اکم كدب ز هکلب بوبلوا لساو دبز هفیقماب روی هدنوب دب زب
 ردپسنلسا یانعم كن هراج ءاب قاصلا یانعم هکربد حراش رولوا لصاو هن اکم

 قاصلا همش هدنر ره هل رلانعم راس ار ز رده رفتم ندنآ هک يڪ هراس اعم

 هکرولوا نوجا هب دعت ۲ ردشلبا راصتقا اکا هب وبیس هیلع ءان رد دوجوم
 یلاعت هلوغ ك ردنرابع ندفلف یدعنم هلن یتسانعم رییصت یزال لمف
 ورولوا نوجا هناعنسا ۳ ابهاذ مهرون هللا ربس یا [ مهرون ها بهذ ]
 ردندانسوب یغد *ب نالوا هدنلوا كتهخ مش ؟لمسبو مودقلاب ترجو غلاب تبتک

 ا و هنذ ببب یا [ هبنپ ذخا کف ] لافت وفکر دوما هیس 4
 تبحاصم ۰ اغا ببب یا [ لجعلا عذاب رکسفا منلظ مکنا ] یلاعت
 ردفلوا مالمیایق كنس هلک ممهنبرب "۷ یربردراو یع تم ییا تتوب و رد وجا
 لوام هلا لاح كنلوخدم هلا ءب یرب و هعم یا [ مالسب طبها ] یلاعت هلوقک
 ٩۰ نی رفاک یا [ رفکلا اولخد دقو ] یلاست هرقک ردقلوا ج یسلوا

 نوسلوا یناکم فرظ كرك رولوا هنسانعم ف ینعب رولوا نوجعا تیفرظ
 یامز كرکو ر دب یف یا [ رد هلا ك رمن دقلو ,] یاعت 4 وقک
 یا [ نونغلا کیپ ] وحم و [ رص رهاننیجم و ] وحس نوسلوا
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 ردقلوا تام هنلبقام دنا ناو لا هم 7 ۱ هانتتسا
 یافعم و بول وا ر هد ذ قر هلوا عبا هروصح ريغ رکنم عج یس هلک الا

 ناکول هودقن ةبالا [ ادسفل هلا الا ةهلا امف ناکول ] ىلاعت هلوق وح راردبا
 ردشلوا عقاو تفص هندنفل ههلآ ىس هلك هللا الا هداروب سب هللا ريغ ةهلآ امیف |
 هاک و هنلوا جارخا هک ردلکد لاد هدههلآ ردعنتم یمانعم ءائتسا هدارو ارز |

 عج دوخاب هعج نالوا فرعم هلایظعل فیرعت ینءب ۳ عج هبش هکرولوا |
 قوف ةدلب تقلاف تخنا * یعاشلا لوقک رولوا فصو ههرکن نالوا هنسانعم
 تفص هتسهلک تاوصا ىلوق اهم اغبالا هدارو اهماقنالا تاوصالا اب لبلق * ةدلب

 رد هدنمکح هرکت هلفاواساحفیرعت ینبرمن كنظفل تاوصالا اربز ردشلوا عفاو |
 الثل ] یلاعت هلوقک رولوا هدنلزنم واو بولوا هفطاع یسهلک الا هکرولوا هاک و
 ی فاخمال ] ىلاعت هلوقو [ اولظ نيذلا الا ةجح تن 0 نوکی

 انغاو ثح هب همت رب هرکنا هکر د نمی فرح هلل دن دشت كمال و نسف لە س

 ندیلط یددهم ما نییصح ارز ردصوصح هن هبربخ ةلعف لج وب و رونلوا

 كلذك ردلکد ندنناش كعسا بولوا ندنناش كلعف هبسيا ددخ بولوا ترابع |
 هلغمالوا یعقاوو ج راخ كناسنا بوٌلوا بلط یش نالوا لسرم ندح راخ هاب ربخ

 یکدمراو هرکذسلح یلوق ةنلاشایرب تررمالا وبشا سپ یدلواصتخ هبه رخ
 دی 0 هلا یعس هفمراو رولوا بسانم كب كراو كدمراو نوف |

 ردیفداهایگزا هدیسراف ردکعد ندنقوندربن A نا نم هدننزو یس هلو

 هکر ولک هنسانعم فیک و نوکی یم یا اذه نوکی ینا لوقت ردکعد نامز هن و |
 فیک یا [ اتوم دعب هللا السا يس آ1 یاعت هلوفک ردکعد هن و هنوک هن |

 هبط بش ینعیرولوا ندنماسقا فورظ نالوا راه دیدن یسهک یاوبشاو ی |

 یب هّیارحو ببس یب هبطرش بولوا لغاد هرلهیلعف "هلج نانلوا ریبعت هیازحو |
 یدنلوا رکذ هدنباب نون ردبکرم هک یسهلک یناو كنآ ینتات ینا لوقت ردبا ببسم |

 روسلوا دی دعا هلکنا ردادن فرح ها فر كنايو یصف كن هزم ) ایا ) ۱ ۱

 یس هرمه هک رولوا هاکو ردلکد صوصخ هبیرق یک ییدلیا مهو كنیره وج ۱
 مسا هبدیدشت كليو یرسک كن هرمه ( ایا ) رونید ایه بونلوا لادا هاه || "

 | نکی هک رولوا دارم مو كل نبا نم یا [ اذه كل یا ] یلاست هلوف هتمو |

 3 تفص هروک ذم حج ام ۱ دز یالا هلا لج هرزوا یس هم ریغ هسرولوا م مر مایل

 26 9 رفق ةدلبابیم یی زن وا 0 ۳ # 2 اتم الا ا ۳ » گاشلا

 | لصتم هبط ا ربع رولوا قحال کا ه وصنم ؟لصتم تاریعم میچب هکر دمهم
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 ندهبفا ءال هماهفتسا رمه لسسالاق ارز رولوا ديف یالک ,رغو قیقح
 رولوا دېقم یاباو بقع هدفدلوا لخاد هبه هسبا ماهفتسا رمه رولوا |بکرغم
 لوفکر ولوا نوح ازاکناومیرهاو جاو ین ردافوهیا [ رداغب كلذ سبا وح ۱
 قلا نم ماهفتسا ثلاث * مرههدمب بیشع تنذآو * هثیبش تل نلماوع ال هرهاشنا
 ءافال ىزلا ال اذا ۰ دلج یہ ما یلسل رابطصا ال ۰ رعاشلا لوقک رولوا
 هجرک رولوا نوعا شیو ثح مبار رولوا نوجا ضرع ثل ٠ یلاشا
 نم المو قر یوهفع كنمرع نکل ردبا تلال ةئبلط کب هتتسن رب هدیسکب

 | كئهدسل رب ند هک نانلوا مهف تنوشخو ند هجاو رابک ردنمشنم کا بلط |
 تح شیحو [ مکل هنارفنب نا نوبجألا ] یلامت هوق هنمو ېک یلط
 4 هک ک لوف ادباز برضن الا الم ردنیطنم یکشبا بلط هبیفرتو "ایاو
 ودبلط کود یدب ز یمجرم هک رد هنسانعم نسیمزکود یدب ز نسروبهدوط
 درفهردعجج منا لوف ىلع ردفوب یدرفم ندنظفل هک ردمچ رب هایت ( ولا )
 كنب رخاو .یعض ثنءنمه ( تالوا ) رد هنسانعم بحاس هکر دیس هلآ وذ

 لوفعلایوذ رارید بابلالاولوا الم ردبس فک تاذ یدرفم ردبقتوم عج هلیارعا |
 ردکعد ردرا واخ هبک ینعب یرل هبحاس لج رونبد لاجالا تالءاو لاجر نالوا
 ندنلنفل هک ردمج رم ردزااج هللا دمو رد هدننزو یدح هی ثت ءرمه ( یا )
 ر دبس هلک هذ یئوء درفمو ردیسهلک اذ یرکذم درفم ملوف ىلع ردقوب ید رغم
 هبنت فرح ةنلوا هکرولوا هاکو ردیفدارم نانآ هدیسراف هکر د هنسانعم زلنآ
 باطخ یناک هب رخآو رولوا كد رلنآ هتسشيا هک راربد ءالوه بولوا لخاد
 هلیطیسوتمال رلربد كلالواو هلارمسقو دم رلرید كالواورل رد كثلوا بولوا نحال
 ة ٍرحارلا لاق اک هلدبدشن كمالو ىم كنم رلرید كالاو یک كلذو كنه
 لوا ىش هلك ىلا هدنرللوف یلالا برعلا تبحذ كزاب سعاماو « اک الا ىلا نالا نيبام
 كن هرم ( الا ) یک رخاو یرغا ردبعج كنظفل لوا هکر دپ ولقم ندنسهلک
 ژارفاو جارا ندهاس ددعت ینلوخدم ردانتتسا فرح هلددشن كمالو یرسک
 ویو [ البلق الا هنم اوب رشف ] یلاعن هلوق وح ردیفدارم رکم هدیسراف ردپا
 رول وا مفاو هرکسندیفنو رد هللا الا يصن كدعبام هدنوو ردلانم هبجوم مالک

 ضعب لدب ندنلبقاع یدعبام كن و [ مهنع لیلقالا هولعفام ] یلاعت لوق وح
 یسهلک ربغ ,یسهلک الا هکرولوا هاکو ردعوفرم هرزوا تیلدب هل بتهج لکلا نم
 رول وا رباضم ةغنم دوخاب اناذ هنلبفام یدعبام هک ر ونلوا لاصتسا هدنلزنم

 رولوا عقاوتفص هرکتم عج هبش دوخاب هرکتم مجرب اهدعبام عم الا هدنروصوب
 نالوا لسا هدنسهک الا لصافاو رولوا هتسانعم ريغ هدنروص یفیدلوا هوب ىتعب

 نت یاس aaa ی ی یاب



 . نم ] هلاعت هلوقک نوسلوا كرك نوساوا ندنبناح كرك رخا هءثو هلل رابتعا

 عتجا اذا ىا لبا دوذلا ىلا د وذلا مهلوقفک و هللا م« یا [ هللا ىلا یراصنا

 یلا ینعی ینتیلعاف كني رورج هک رولک ها نو رک لیلقلا عم لیلقلا

 هدم دغو یتنیادلوا لعاف ینهلا بس هندح نالوا قلبت كنس هلک
 شغب د وخای تب ن دایضفت مبا د وخ اب بعلت لعف نالوا یکذ

 نحسلابر ] یلاعت هلوفک رولوا نیبم هرکصندکدلیا هدافا یتسانعم توادعو

 هک كاتم نش نالوا یرورح یدنک یه ىلا هدارو هبالا [ “ا بحا

 تبع نالوا یلولدم كنسهلک بحا نالوا لیصفت مسا رد مالسلاهیلع فسوب دارم

 قاک رولوا فدا هبهراچ مالو ردشللا راعشاو نایب "یتعیدلوا لسعاف هتثدح

 یلاعت هلوق وح رولوا هنسانعم قو كل یا [ كيلا صالاو ] ءاعدلا ثیدح

 نم رولوا نوحا تياغ هادتباو ةمايقلاموب ىف یا [ ةمايقلاموب ىلا مکنعمیمل 1

 ارجانایلا یوریالفقسیا « اهقوف روکلاب تیلاعدقو لوقت +« رجالا لوفک یک

 یسهلک یتسبو رونبد هنالب هلیعع كناک یلتفل روک هدتی وب ین« یوریالف یا *
 ردیلعاف رجا ناو ردمولعم عراضم لعف هلیعف كواو یوریو ردلوهجم عراضء

 هنیرزوا یتنالاب نب هروب نم ةا هکردو ینوعطم ردعخار هبهقا یرب اهقوفو

 وید هلوا یزغاصوا نکره ابجم ندکمن اکب رجا نا,هللاح ناسل نکردبا عضو
 لالمو بوڪر ردنعفم ىب هیلبثت ةراعتسا یتلاح ءاوراو قس یدلبا تیاکش

 « یعاشلالوقک رولوا هنسانعم دنع ىه یلاو ردششوآ هببشت هننراتیفک
 یهشا یا * لسلسلا قیحرلانم ىلا یهثا * هرکذو بابشلا ىلا لیسال ما

 سانلانمةدئفا لحاف ] یلاعت هلوقک رولوا دئاز هکرولوا نوا دیک اتو یدنع

 لعف سا ( كيلا ) ردبلوق ءارف ماما ویو مهاوبت یاواولا عفب » ملا یوبن

 تكشيا هدهسک یربغ كنسهعشارغوا هلیا رلمدآ رتاس لوا فرطربو هغرالآ ردرما

 اذاو هذخ یا اذک لوقتو فکو كسما یا ییع كيلا لوقت ردهنسانعم نوسلوا

 قاب هکروما یدنک نس یرو ینعب كسفنب لغتشا هانعم ناف كيلا تهذا اولاق

 (۱ال )  ردمزالهن کس یلاوحا هلرغو ادب ز لوا لوغشم هنلاوحا یدک

 همالک هلکنآ هکردحاتفتسا فرح هلرصق كخلاو ینبغخ كمالو یصف كنم یه

 قحنلوا عورشهنبرب رقن رکو ظاقبا ېطاخم هدمالک *ادتبا ینهیروتلوا زاغآو ادب

 یرلکدلیا ریدصت هلقن لوا نوا راعشا یتغیدلوا افصا یازسو ینتلالح كمالک |

 الاو یک الا رولوافرحو ېک كلذرولوایساو یک لما رولوا لعف اضعب هکردندنادا |
 رادربخو هاکآ هکرولوا نوجا هیبت ۱ رونلوا لامعتسا هرزوا هجو شب یسهلک

 هدنروص ویو [ "اهفسلامه مهنالا ] یلاعت هلوق و ردکعد هلوا لفاغ لوا |



¢ 

 اننا كمالک هه هلکزا هک وک روئلوا رببعت یبامت فلا هفلا ییدلبا دمو یناخلا
 ماتاشو لاکلک هدنرا هک یادو ماشو لكل ردنادم تافلا ۱4 ردا نادفسا نح

 نالوا باقنم ندارو ندداو کرد وع فلا ۶ ېک ی راکدبد نقلادو

 یادنپا فلؤم نادبزو نابهذو ناسا وجم ردهبن فلا ۱٩ لافو عا وص
 پودپا داربا «دهدام لپذ هلکمالبا دارا ندامسا ییصو فلاو عطف فلا هدهدام»

 لئاواو ردییک یرلفلا كنبرلهلک جاوزاو ناولا عطف فلا هدنسهفبص عجب هکر رد
 تساو مساو ةأصاو ةأرصاو نیتماو نيداو ةنباو منباو نبا وبشا لصو فلا هدامسا
 | هرزوا هجو قرف لا هدراصسب فلژمو ردبیک یرلءزمه تكنرلهلک ماو نعیاو
 كفلا و هل مسك ك همه ( اذا ) ردسشلبا داربا ینرللام_ادرف ادرفو تب
 ثثبخرب ةنفب و یفاهک ا نکیا هرزوا شیارب نس هکرولوا نوجا هاجافم ه4رسف
 طرعش و رولوا صوص هپ هبا هلجب 4 روسو ردبا هدافا یروهظو لوصحا

 هدنسادتباو ردص كمالکو زلوا جاتحم هنبدارا باوح هفمالوا نمت ینسانعم
 لیبس یله ثابدمبام هرکصندندوج و كنلبفام ضرع ندنابنآ یئآ ارپ ز زاوا مقاو
 ر دلا تلالد هاح نامز هاجافم یاذا وبشاو "ردکلیا تلالد هنلوصح هاحافلا
 یلاعن هوفکو بابل دالا اذف تجرخ وم طلا تئالد هابقتسا ىك هبطرمش
 ر دناکم فرظ دربلا دنعو ردفرح شفخالا دنع وو [ یعنسن ةبح یه اذاف ]
 نابلوا نوجا ههاجافمو ردبا تلالد هلبقتسم نامز هکر دناهز فرظ جاجزلا دنعو

 رولوا نی یبسانعم طرمش بولوا لبقتسم نامز فرظ ابلاچ ىس هلك اذا
 عرادعم اطعبو ینام یرثکا روب نم لعفو رولوا لخاد ههیلعف "هل هدنووس وب

 اوآر اذاو ] یلاعت هلوف هنمو رولوا عناو "نامز فرظ هکرولوا ءاکو رولوا عتاو

 وب و رولوا لاح ناز فرظ هکرولوا ماکو ةيالا [ اهبلا اونم اوهلوا :راجت
 4 ونکو [ ینغی اذا لبلاو ] یلافت هوقک رولوا هدقدلوا عقاو مسقلا دعب
 ردراو بهذم یکیا هدنسوص یصان كاس هلک اذاو [ یوه اذا معلاو ] یلاعت
 (ذا ) ردلعف هبش دوخاب لمف نالوا عقاو باوح یا ردطرمش لعف یبصا یرب

  رواکنوجا هاجافم هجهاکو ردنوحما یضام نامز لوکس كلاذو یرسک تتهزمه
 دیز هاجنا اذک انا اینو انب لوفت هسبا رولوا .عفاو هرکسندنراهلک اغتیو انی رکا

 ( یلا ) یدلک هقیج دب ز یناهک ا هداننا مثیدلوا لوغشم هشباوش نی ینعب
  تیاغو ردنوجما تیاغ ءاهتنا ردند هراج فورح هل رصف كفلاو یرک كتم

 . هوفک رولوا هیناکمو [ لبللا ىلا مایصلا اوما مث ] یلاعن هوفک رولوا هیامز
  هنسانعم عم ىنعب نوجعا تیعمو [ یمقالادجسلا ىلا مارغا دجسلا نم ] یلاعت

 لآ انعم قلعتم هرلبدنک رولوا هدلاح كکیدلبا مض هرخآ "ین ېب هن

 هل رابنعا

 ۱ سس سس ققق و فو
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۲ ۱۲۱۳۱ 
 e جیم مو 7۳ د کس تط ادت اتات من سن ستون سس سنت سر

 را هکر زو لاف فتا هکیدد هدراصب فلوم روئلوا هدم هدنروص یفیدنلق

 راش فلا ردعا یظفلاآ و ردنا تفلا هلیس هلج كفو رح ارز ردذوخام ندتفلا

 ردنرق هدحرخ نیع یرخو رولوا رهاظ ندف وج هک ردّیاوح فورح ًافلاو

 رمو رونید هنیلاک او یک یفیدلوا هدنر ڈک اموال رد هنکاس فلا قیفح فلاو

 «یبلتا رونلوا قالطا هزه هفلا اعسوت هک زولوا هاکو روند هرمهاکا هدف دلوا
 لبق ادیز ۱۲ لوقت روئلوا ادن دیعب یادانم هلکنآ ردادن _قورح هلآ دم( ۲ )
 ردبعباوتو عورف كرلنآیمادعام بولوا هرزوا هئالللوصا قرحفلا هکهلوا مواعمو
 ینا یک ینلاكنس هلک ذخا ردندهلکر هو هکرد هیلصافلا یرب كنهرونع لوصا
 فلا ثلا یکب ی راغلا كرل هک نسحاو دجناو لباو با رد هیعطق فلا

 رلنانلوا رکذ وب یک یرافلا كنب رلهلک ةنباو ناو قوتساو جرخسا ردهیلصو
 ندفلا هنوک یتلانوا هدنانکون هکردیعپاوت كران و تاغلا قحهتلوا رکذو ردلوصا

 | هدنبانکو طخ هرکسندمچواو یررد هنوک ییا ویو ردهلصاف فلا ۱ ردئرابع
 سر فلا اریز نوجا لصف ین تنهلک نالوا هدندعبام هللا عجواو رونلوا مسر |

 هدنرلهلک اورفکو او رکش رونلوا سابق لصثم هنبدعبام هموقم وأو هعیلوا
 هدایز نوا لصف یراق نوت و هلو نالوا ثارا تامالع ۲ یک شدن مس ز

 ندتسش لینا هکردهرابع فلا ۳ یک یفیدلوا هدنسهلک نانلففا روئلق
 اذک لعفا اناو هلارفغتسا انا رونلوا قالطا ید هلماع فلا اکاو ردبا ریبعت

 ویو یک فلا یهدنرلهلک لوعافو لعاف ردهلوهج فلا 4 یک فلا ی هدن رالوق

 زد رم فلا ۵ و وادا نوحا ةف عابشا هدلعفو مسا هکردغلا لوش

 هکنآ را فلا ٦ یک فلا ی هدنلوق ادیز ناو رولوا لدبم هنن ون

 هلوق هنمو نوحا هی ناي وا لصو هنسهعف كناما* یاوقو تایآ لصاوف

 فلا هكردوب قرف تلصو فلا هلا هلص فلاو [ انونظلا هّلب نونظتو ] یلاعت
 هدایز هنلثاوا لاعفاو *اعسا لصو فلاو روئلوا قااو بلح هاس ارخاوا هلص

 فلا ۸ ( ةيضانل اب اعقل ) یلاعت هلوقکح ردهغبفخ نو فلا ۷ رونلق :

 رذیفلا .لیضفت لعفا هکردربصقنو لصقل فلا 4 لابحو دحاسم وك رد آ (

 و و دیزای یا دیزا كلوقک ردادن فلا ۱۰ كنم لهحاو كنم ام مرکا وه وح

 رجب رشنات فلا ۱۲ هادزاو وح رددت فلا ۱ ردنوحصا بی رو *ادن

 ی رلفلا لب لک یخو ی:رکبپو ردهدودع فلا هک ېک یرفنا ن رک اطر ۲

 رع نا مدآ رب الم ردندنسهدام "ی هکردیاعت فلا ۱۳ ردءهروصقفلا هک ک ۲

 ردنعقم . هبادا یسورک بولوا رمصحب هدک دید رع نا بود دارم كد قطنم

 لوا: هنشا هدکدلبا فقول كل رهدیادم یباروبد ر ۶ نا ارع نا هداروا هلغماملوا



۰ 4 ۲ ۱ : 
 تورو سس ور سو تو یورو سرو یو

 ردهنسانعم كلا ناسحاو هلبچ همدآرب و هدب تا اذا ىفنلا بابلا نم ادب هند
 همدآ ۶ درب هب رک كمه ( هادیالا ( ادب مدو تذفا یا هن لوق

 ,هلهو ادب هدنع تلا یا هدنع ثپ دبا لوفت رد هنصانعم فف تاسو 2

 هدننزو نسم ( یدولا ) ردرنکا ندب الا یامعتسا دب نم هدانعموب ینمب رثکا
 رود هپلا یدوم «دنل وعفم مسا | کەن روید هپسک ندا ناسحاو هیج همدآ ر
 هدنب زو ںیہم ( دبا ( هبلا یدوم لاذو نسو منم یا نالقل دوم وه لاق

 1 هدب تعفو یا یدبع یظ لاف روند ه وهآ شلاف بوشلبا هفازود یرللا

 (. الا ) دبلا عوطقم یا یدبم لجر لاف روند همدآ شلسک یلاو ابا
 اذا هااپ لا : رد ةن امم كلنا ةافاکمو شوم دادب همدا رم هد زو زاها

 یا ةادابم هاطعا لاش ؛ ردهنسانعم كمرو دیادب یهنسنرو دادب هازاج
 هواخرت هده و تراع نالوا هدحوک هدشبا اماد هدننزو هبنغ ( ةيدبلا )دیادب

 ةهانسیا ذی دیزآما لاض رلشبا عبانس هوک راسو بویفوط + و ژریکا ا هکر وند

 ید یدآ رونبد هون لوب یدبو ,عانضیا یدب لحر لاف ,رونېد یدب هدنرک ذم

 هل ردپجعت لعف ( یدبااع ) مساو یا یداو یدو بون لاقب هللا هرم رونبد

 اهمنسا امیاذناف یدیااملاغ ردکعدرک هدبپ رولک شیا رهندنلاو نمیه؛ا بج
 سر هک ردبیفل كس ما ربهز نب صوف رح هدننزو هیس ( هبدیلاوخ )
 هک هنب رلب دلبا دبف هناونع هدنلاوذ هلا هنلثم یا یون رانععب یدبا جر اوخ

 ی دنلوا لتف هدنیس هعفو ناورهن روغسمو یدلبا رو م هدنس هدام یدن

 یدبا رلشبا هلبلا کیا یشبا ردندباصا هکردببفل یلسلا قابرخ ( نيدبلا وذو )
 هبهکم ینسهفناط هشبح هدنسهصف لبف هکرد هسک لوا بیسح نلیفت نیدیلاونو
 لاخ رونپد هتسبرغآ لا هدننزو ءاعد ( هءادیلا ) یدیشنوا لبلد نوعا لاسیا

 ۱9 شا تناحو یصق تا ( اب ) یفایلا ديلا مجو یا *ادیلا هاصا

 .هدننزو یم ( یو ) ناکا رلردلا" رجز نک رروس یتعسف هود هک ردندنالک
 تم اج یرلک دید نویوب ند هواس لهاو رونلوا نظ قلوا یم كمدآ رب

 ضعب ندلا یفلسلا ره اط وبا ظفاح هک ینژیلادجا نرصن رد ربوستم اکا +
 ةجج رت ىف طیسبلا سون اق الانم ءابلا رخآ اذه ردند رلنا یدلبا بنک دیشانا

 ىلع هللا لصو تاب اصلا مت هتمعم یذلا ها دجلاو "طبحفا سوم اقنا
 تاب اهنلا ىلا فو را تلصنا ام هعابتاو 4 اصعاو هلآ ىلعو دمع ات ديس

  eةنللا بل الا تاب ۰

 هفزق ومو هزوصقع ( ۱ )

۳۳ "2 

 ۹ ۳350۳ ہل ی
 ر“

 مسا یتعب رولوا دودعو ردند اجه فورح قرهلوا
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 ةدح او ىف صقنال لامکلا ةغصب ىلاعتو كر اب هبدب نا یا [ نیم هدب اتلکو ]

 نیجلاو ديلا ةفاضا نم ثيدحلاو نأرقلاىف ءاج اکو نييلا نع صةنت لاعشلا نال امهنم

 لذو ناو ةراعتسالا لیبس یلعوه امناف یلاعت هللا ىلا حراوجلا *اعسانم كلذ رتغو

 لدنعیا" ] د نع فی را اوطعب قح 1 ناعتهلوق هنمو رد هنس انعم تراقحو

 یکیدلیا نیر, همدآ رو ةمعن یا دیوذلهلا "لاقي ردلمعتسم هنس انعم تنعنو "

 هعنطصا ناسحلایادب یدنع نالفل لوقت رونلوا قالطا هب هلیجو همرکمو ناسحا

 یال تاک رح كنالوا یای رولک یدب یعجج هدنر انعم ناسحاو تسن وبشا لع

 راضعب هکر رد و هلرسک كلادو یحف كنه ره م رولک یداو هل رک كلادو

 رلیدلیا صیصخم هنعج كناسحاو تمعن یب ید ایاو كن هحر اج ینس هلک یدبا

 عیلب ال الطف یا دیرهظنع هاطعا برعلا لوقتو ىنا ردن دنلبق لامعتسا | رهاظ

 ردکعد یدرو قرهلوا یسح زسضوعو ضرغ یهنسن لوا ینعب ضرفو ءاف اکو

 هنوک یکا نی یرلث ويف لوا ینعی نیفلتخح نینشب یا نب د مغلا تعتیا لاشو

 كنهنسنرب ار ز اهمادق یا هعاسلا یدب نيب لاقیو ردکعد مدلیا ارتشا هلا هسقا

 انا نیت ن یادم تی ا هننب یلاعشو ني كهج وتم یادق

 نامز هلتبسنو راردیا هراعتسا ید ینامز ندناکم هکريد حراش رب دليا هراعتسا

 یتعی "یش لوا یا نید تاذ لوا هتبقل لاقیو یهتنا روئلوا رابتعا لبقتسهو یضام

 لو هجاءانبیلع هدب ف طقساو هدب یف طقس لا و مدلوا قالم لوا ندهتسز ره اکا

 یلمق .یا هدب یف ؟یشلا اذه لاو ردتمادنو فرات راعشا ةادا دب ارب ز مدن یا

 تمو ادمو تمواقم ارب ز كل ةوفال یا اذ كل نادبال لاق و یدنلوا رکذ هک

 دننبسن كنظفل دب و ردشلوا نادیلا ةمودعم هک ای وك ندرجع هلنلوا هلا راد

 یف دوخاب رد هلدبم هواو ءاي هکرد هرزوا یصا یعکیا رونبد ید ,یود و یدی

 ۱ سافلا دیو زونلوا قالطا (e سوقلا د و رد ینبم هتغل نالوا هدنژو

 راطلادو رونلوا ریبعت ىلا نمرکد هکر ذیاص نمزکد یجرلا د و ردییاص كن هتلا

 ردنرابع ندنس الیتساو توق لاک دراکزور جب رلادب و ردنرابع ندندانف كشوق

 زدن رام ندنداادتماو دم تئامز رهدلا دب و ابناطلس یا جب رلا دی تیوق لاش

 تیفررظ دن هداروب ادا یعد هدم یا جدلا ادب هلعفا ال لوقت ردهبانک نددسیأت

 اصع ( یدبلاو ) هلن وكس كلادو یصف كناي ( یدیلا ) رد وصنم هرزوا

 لحرلا ید لاق :؛ رد هنتسانعم قلوا رهظم هنناسحاو تمعن كمدآرب هدننزو

 ۱ كمدآر و ار یلوا اذا عبارلا بابلا نم يدبو اید یضرک یدب و لوهجملا ىلع هتم

 | هد تبهذ اذا هدب نم نالف ید لاق : ردهنسانعم قلوا نتوط بوب روق ىلا

 | لوقت ردهنسانعم قمروا دوخاب قفثوط هنلا كمدآرب هدننزو ید یدیو تس و

 سس بس



۰ 

۱۲۸ 

 ماسالا فارطا نم یهوا فكلاب یا هدب 4 مس لاط رابدلبا دیدم هلا رادقم
 هلا هففس یا هدرخآو یوکس كااد یدبا یدب سا كنلئفل دب و فنكلا ىلا

 هب یک كلادو یصف کیمز رولک اهدبا یمجبو یدئلوا نذح افیقخ ءا هدمب
 . ممورولوا هدننزو لومف که دیدشن كاب و یرسک كلادو یس كلاب رولک یدو
 هدب و رد هد زو یف هک ی دب هدنلنفل لب و هد زو یماذا رواک یداپا یا

 دنس هبل هروک هنثغل یدب هدننزو ینفو ردنغل ردها هددشم لاد هکدبو رد ناه

 لرلم رب ینظفل دب هکر د حراش روند نادب هروک هوا تفل روبه نابدب
 هنسهدام راس دب عطف كلا دب دح هللا رادفم هجعراو هنشاب زوما ندنرلحوا
 تیانج ارز رولوا زا هدلوا یانعم ه-رولوا تفیقح دنلوب نکل رولوا. فنان
 4"وا یانعم ید دب لس هدنصوصخ تسدا ینح رولوب تروس هلا فکت ثرس

 یهتنآ راردہا عطف ندبکنع ھلب رلطبا رابتعا یب ین لوق یسهفناط جراوخ ردقلعتم

 نیکو رافوو هاجیا دب سانلا دنع لاق ردلمهنسم هنعانعم ناشو ردفو هاچ دیو
 قصس هبهنسنر و اراقو یا ادب هبف تدهاش لوقت ردلمعتسم هنسانعم تنازرو

 عن یئسو لظ ندنرزوا مولطنمو ردلمعتسم هنسانعم محو عنع نشنآ یالوا
 ذخا لاش روئلوا قالطا هلوبو لطنلا عنب یا دیلا بحاسوه لاق ردلمصتسم هدنسانعم

 رد هدنلزام ید كبرع ؟ریزج هکابوکرونلوا قالطا هنیدالبو هقب رطیا رعهلادپ می
 لافو حراسشلا لاق ةوف یا ذيظنع دب هب لاتب ردلمعتسم هنس انعم توقو
 هتردغب یا هلادي مالا لوخ ردلمعتسم هنس انعم تردقو یوقاذا ادا دشیدآ
 كلمو ةيال وو ناطلس یا دب هبلع كلام لوفآ رد هن انعم هال وو ناطاسو
 هثع اچو هکلم یف یا هدف رادلا هذه لاه رد هل رسک كم هک رد هنس انعم
 ثلآ ردلمعتسم هنصانعم لکاو ةعاج ىا ةدحاو دب موقلا لاخ رونلوا قالطا

 بورمایلا نالوا مدا داع روتبد هغلناشبو مالکیا ادیدشاوح لاقب نوجغیدلوا
 هلع هنذخا لاغ ردیبم هنروصن یکیدلبا نبفصتو برناپ بیل هلغسأت دواب
 . دابفاو هلابغب یا هد اج لاض ردلمعتسم هنسانعم تایغو ددمو مدن یادی

 اولا لاتو ردطلغ یسخسن مالتسا هداروب هکرید حراش رد هنس انعم مالعتساو
 ناف ثیدح هنمو مالستساو دایقآ نع یا [ دب نع ةيرملااوطعا ] تیدحف
 يس انعم مالتسا نکلدافنم 4 لستسم انا یا [ رامعل ید هذه ] هنع هنایتر

 لمف اریز رد هنس انعم كلا سمو كمروس لا هدوس ارعح هک رده یخد
 [ ضرالاق هلا نيب دوسالا رجلا ] تیدخاو ةياهنلاق اك ردیلعف هندب روینم
 ناکف هدب لجرلا لبق الجر مفاص اذا كالا نا هلساو لیبختو لبذخ مالک اذحلاق
 الا ثیدملا هنمو مليو لتسی ثيح تالملل نیما زنم لحونع هتادوسالا سلب
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 ا وبه و ابه هدنعج و هش 6 حراش نا يق عزا ی لی اب كيه لوقت رولوا

 ۰ ۰ روهنسماتعم ناشو ل او صا هلل دد شد کايو یف یاس نایهلا ( روند

 هد و ومع و هلا 4رماهفتتسا ام ریمعت ول هکر د حراش ةا ام یا هن ابهام لاق

 ) 5 !واهلا ( I رول وا هبانک نهی لوهح نابه و ردع وع ندای

 لاق مچ و ها رادادا ها هاح لاقب : ردهتسانعم كانا ارادم همدآ ۳ هدنن زوخاهامم

 ۶ ردهنابعم كانا هح و 0 لابقا هن همست ظ هدننزو 1 ) ءاوهلا ( :e واه 1

 0 رنو و رد هنساتعء رابدا تكمردنود زو بور و ات هب هنسن رب "اول هکدنن

 هل دبش هدف د ر 9 تو نونا و تک الم و قفر هرک ر روملوا لاهعمسا اجود

 نتہصعت دواي راکنا یهنى 7 مدا ر الف ردصوص# هنعق وم كلا هلماعم

 ےل ءاع لق یک تلبا قیسصت و ٠ لو اس ول هک و تک الم و تلوهس هاک هدکدلیا

  كناه(نیه)یرخا هداشیو ةرم هنبالب یارد و *يثلاب لبش ناوهو ءاوالاو "اوهلاب
 هک رد هانک ندنّوم درفم رد ريم هلدیدشت و ینبغ كنا و یرسک

 دج هاب نالواهدنرحآ هکر ولوا هاک و دنه یه لاش ردهبانک ندرک ذم درفموه

 یدعس رايد « یاشلا لوق هنم و تلعف یه حیا هلاذ تلعف هاتح لاقت روئلوا

 نابحوهلددشت كرلایو یصف كنابو كناح ( ن یهر) یهذایا * ک اوه نم هذا
 رونلوا هبانک ند هسک نالوا بسنلاو تاذلا لوهج هللا دب دشن كلذک نایب نب

 "یه هکیدید رلطعب هوا الو وه فرعیال یا نایب نب نابهو یب ن یهوه لاش
 یدلوا ضرقنمو عطقتم ین نکل یدبا ندندالوا مالسلا هيلع مدا ترضح

 رلیدلیا فانعم هدهنتب هک ىنا دیک اتو رلپ دلیا هانک ندصخحش لوهح افلطم «

 هانک هلا رلنا ندصحخ ناشنو ما یی هصالخ ردهغلابم ندرلنا ید ناب و و

 لن۹ د ثم یایو تكنا» 0 ص« ( یدلبا رکذ ید هدنس هدام ی یو فلّوم تا

 رونلوا لامعتسا انورقم هب هیماهفتسا ءام ردت هلک هک زدنغل هد ەزوم# لصف

 كنو یخد ینرلهلک *یشو “ف راب عو یلام ابحنای یا یلام “یھایو یلام یھاب لوقت
 ام هدنو و رلردبا رب وصت ندانعمر یر رهو راردبا لامعتسا هدبجعت لحس
 كناه ) ایه ایه ) ردفرظ نالوا هدندعبام یربخو عوفر هرزوا ءادتبا یس

 تبوشا كياح ردندنت ایاکح راژآ و رحز صوصحم هنمسق هود هل د دشت تنابو یصق ||

 رونلوا نا اررکمهروک هننای تكحراش روئلوا هوش هدننعع یسک روب
 .دحع

 | رونبدهلا ندهندب ءاضعا هلیفیفخت كلادو یصف كئاپ ( ديلا ) (» ءابلا لصف ۰) |
 ستم ها لا هلا راقمر, ور ند ےےکلیب روند بد هدیسراف هکهنسانعم فک

 هج راو هنساب نواب نییترلخوا و رانفعب ز رددواهمب وضع نالوا بڪ



۱۲۴۰٩ 

 هداذعموب هکربد حراش تمفلراو تدنما اذا 4 یدب ثوها لوفت : رد هنسسانعم

 (ماومالا ) هنسانعم یقفوص لا هبهنسئر هکر ارولوا یدعنم ها ء۲ «وعاو یوه
 یوهلا لاغب : رد هنسدانعم كعثود هب یفانا ندب رفوب یغدوب هدنزو اما |

 | (نابوهلاو) هدنرلنزو ىنعو يف ( یوهلا ) لشس ىلا وأ نم طفس ادا ىلا
 ی وه لافب : رد هتسانعم كيثود هپ یفاشا ندپ رفوب هدرلنوپ_هدنزو نرده |

 نف ىوه لسبلا دنعو لفس ىلا واعنم طف اذا "اپ وهو "هو وه "یا
 هب هبکلاو هشنیا هدننزو نه یوهو رد هنسانعم نسفج بوغآ یرفوب «دعزو
 لحرلا یوهو عفتراو دعس اذا اپ وه لحرا ىوه لاقف : ردهنسانعم تا

 | ؛ردهنسانعم قمفج پوفآ هب یرفوب هدننزو ءوک ( یرهلا ) ردحا اذا ره
 تبع هد زو ی ) ی ره ( عشراو هدعس اذا ةوح لا لح را یره لاش

 لاش ۱ رد هنساعم تسودو تاج ردلعاف مسا نسل. هدام یو» نالوا 4... امم

 دوخاب قلاج ینروهشو لفم كمدآرب ناطبخ ( هاوهنسالا ) بح یا ره هوه
 | كىروتسوڪ شوخ هنسبدنک سوه و اوه دوخاب قسلف ناریحو هنشکم
 | ىا ةبالا [ شدالا ىف نیطابشلا هنوهنسا یذلاک ] یلاعت لوف هنمو رد هنساصم |

 | هبهکرکچ ( یواهلا ) هاوه 4 تنی زوا هنربحو هنماهتساوا هغعو هاو تبهذ
 فرح ( ذی واهلاو ) نسخ رعن فرح ( ةبواتم ر رونلوا ق الطا
 ندنسانعم ط وقس هکزید حراش اهنم ها أغا ر دن دن امسا منهج جرو

 یفصو جأ هلخرعن فرح و ىنبم هنفیدلوا لع یدرج ندقيرعت فرح رد ذوحأم
 (یدپهلا) منهج یا [ ةيواح هماف ] ىلاعت هوف هنمو رد ىت ندننبدلوا نیعتم

 هنعاص رب ندهعک هللا هحوتفم یان ( "وهلاو ) هدننزو یع و هدنزو یغ
 یرحا ( یوها ) ةعاص یا اونو یوه و لیللا نم یوه ینم لاف رود
 نورح ( ءاهلا ) یواولآ ردعنوم رب [ یوها ةرادو یرها ةفوسو ] هدنزو

 | هفلا و هبءزمهو هبهبتیاب ینعب هرخآ فرح هگرولوا هاک ردفرح رب ندم وچ

 | یصف كناح ( ةاحوهلا ) رونلق هدابز هنبرخآ و هنلوا كه رب و رونلوا لدا
 ها هلغلوا شیکک كب هکر ونبد هود لو و رود همدا جا و نو هم و

 هبلوایرب كح رب دشلبا قاب و قحهشباب لا رسا نوعا 1 تاح هسا لوزا

 | 4 ةبوهلا ) اہلاج دعبل اهلزات لحرا مو الو اهل ینامتم ال یا ةدرح ر 4 لق

 هدا زو یت : یوم روتد هوبف و هروقج نرد ب ید هدنزو هیغ

 همان اتار قلوف و اوم یا اوچ هت ج لاخ روند هنبیتاروک لوق
 تنهددشهیاپ و یھف تكاح ) یھ ( یوداذا یوه هذا ترحل ااه رولوا رنسفم

 ۱  كنیدلوا لغتشم ههنسانعم تنا ایف عرمسا ردرما لدف سا ها ءرزوا رک
 ایشده  .
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 هبهیهاد هدننزو ةانق ( ةانهلا ) روئلوا لامعتسا هدنرتروع عموم كناوسن و |

 قرلوا یضام ملکتم ( تین ) یئایلا لاح رولک تاونح یعچ رونلوا قالطا |
 ندنسهلک نه وب و ردکعد مدلشيا نب و م دتبا نب هکرولوا هبانک ندنسانعم تلعف
 كب دوخای رونید هرب هبکنا و روفچ هدننزو هوق ( :وهلا ) یواولا ردفرصتم
 ةدهولاوا ضرالانم طببلام یا ةوهلا ق طقس لاقت رونید هر روقچ نالوا نرد

 " یعف كناح ( وهلا ) ردهنسانعم هوه هدننزو هنامر ( ةءاوهلا ) ابنم ةنضماغلا |ا
 ۱ روند هبهحاب و هناج یا هوه یف دعق لاق ۶ ردهنسانعم تناچ هلد دشت  كواو و

 | تومن روند هتسارا وکلا رب هدیزو اس ( هاوهلا ) ن
 | یغاشا ندرا رک هکر شدنماسقا هعب را صانع قیقعلادنع هکربد حراش هنسانعم ۱

 | ردکر ح و فیطل و فافش و بطر و راحو طیسب مرج یرقو ندنارتو *امو |
 | نالوا یلاخ و غراف اقلطم بویلوا لوغشم و ولع هللا هنسن رب ءاوه و یهتا

 | یا [ ءاوه مین دئفاو | یلاعت هلوق هنم و حراشلا لاق رونلوا قالطا هری |

 نوعغیدلوا یلاخ ندنأرحیلق رونلوا قالطا همدآ نابح قفروق و مهل لوقع ال
 | هدننزو هبغلا (ذیوهالاو ) هدننزو هوك ( ةوهلاو ) هدننزو ةامم 0

 | (یوهلا) ردنرابع ندننب ءامس و ضرا هکردهنسانعم ءاوه هدرانو ( ةيواهلاو

 | رد هنسانعم قشع روند هفلنوتفم هةن هلرمق كفلا و ن كناه |
 | نسح یوه و ېس یوه هذحا لاق رولوا لمعتسم هدرش و هدربخ وب و ردعسا |

 هب هطرو ییبحاصران و ردوزرآ هناوهشد | مەكرونىدەنسوزراو هداراكسفن وق شع یا |

 كحراش ایندارا یا شقنلا یوه عبتال لاق یدنلوا قالطا ندنکید روشد |
 روید هبهنسن ییدلیا وز راو هدارا كيش یوهو رولک ءاوها یجب هر هناي

 رولوا ردصم هنسانعم كلا تبع هب هتسنر یوهو هن وهم یا هاوه وه لاق |

 “ع هلی كناح ( ىوهلأ ) هبحا اذا عیارلا بابلا نم ىوح هوه لاش |
 ردهنسانعم قلجا یزغا یکهلال كنهراب نالوا ندنسهرمض كننرمت قار نه هدننزو |
 شوق ی۔هلوقم باقعو نهاشو اهاف تحف اذا ايوه یوهن ةنعطلا توه لاق إ |

 : رد هنسانعم كا بولی زوس یک هغعاص هرزوا هنسنر هب یغاشا ندي رقو

 هب عاشا ند رفو هنسنرو هربغوا دیص ىلع تضقنا ذا باقعلا توه لاق

 لا نوا قلا یهنسنر و طق اذا *یشلا یوه لاقب : رد هنسسانعم كعشود
 ليو تعفتراو تدتما يا هل ید توه لوقت : ردهتسانعم قعازوا لاو قلثوص
  لاش : رد هنسانعم كلواو تبه اذا .جیرلا توه لاق : رد هنسانعم لا

 هي یغاشا ندب رقو ندوب هلی رسک كنم ( ءاوهالا ) تام یا نالف یوه ف
 قسلن وص لا هب هنسنر و طقس اذا ؛یفلا یوها لاق : رد هنسانعم كعشود

 نج تنسج



 بیک ار نم ییهضلابم را و و ردکعد یدلوا دیدات هلکفک هرب مفروف

 كابه ) یمهلا ( یابلا یدنلوا لیست هدنس هدام نایلب هک هن رد هس وصح

 ینا اصف ( نابملاو ) هدننزو ىلس ( "یهو ) هبوک- كبر یصف
 لس ۵ یا بال ا و او ایم" حدو یک لا : رد هتسانمت
 اهععد تبس اڏا نیملا تمه لا ؛ رد هنسانعم كکود راس راص یاب زوکو

 ثد اذا ةبعالا تم لاف : cr ندو هفمالئوا رلناوبحو
 ( یاوهلا ) طقس اذا ؛وشل نیم لاق : رد هثسسانعم كعثود یهو یم را

 یا لبالا ۴۱ FIN روند هلهود شلوا هدنک ارپ بوزآ هبهف کلاه
 رببعت روقجوا هک رونید هنغاپ لب وارس هب رسک كتاه ( نابمهلا ) اهلاوس

 ناپمهواثاعو یا نابمهلا یف مهاردلا لمج لا روند هنس هسبک هجلاو روتلوا
 هدبسراف نابمه هکړد حراش ردهد زاب ز هبال تاکرح هدنوب و ردیدا یمعاشرب
 ردپ رعم شعبلادنعو یدلوا بهاذ هنسلوا لبخد تو یرهزا روند هفحراغد
 هدنظفل اما هلص كناه ( اه ) ردیدآ منسوم رب هدننزو نابنغ ( نامه )
 ىه كلاه ( ومهلا ) یواولا اما ىا هاو امه لوفت ردحانغتسا هک هکردتفل
 ممدلا ایه لا : رد هنسانعم فغا ردنفل هدندنفل ىه 4یوکس كيمو
 نامزو فو هل رڪ كناه ( ونهلا ) یوارلا یمه ىف ةغل اوه ومهب
 ر ديما كاب ردپ هلسف رو تفو یا ونه ىم لا : رد هنسانعم

 ینا هلکناینعب رد هنسانعم یش هدننزو خا هلبغبفخ كنونو یصف كناح (نهل)
 فرح هلل هدیکرت هماع ندنو روئلوا دانک ندنسنح مساره كکيدلبا رکذ

 حراش كئبخ یا كنه اذه لاق ردهبفوف یا هکرونلوا رییعت هلا دن ناب
 زونلوا داربا هدلحم نالوا بسانم ربغ دوخاب نییهنسم یعرسن یرتکا هکر

 یا لبفا نهاب لجرلل "ادنلاق لاو یک وخا و خا تا وه او اتو
 تنه اب لاغب و یلبفا ةنه اب ةأرملاو اولبقا نونه اب و البنا نانه بو لبقا لحراب
 تانه هدنعج رولوا یک یرلهلک تنو تخا و و لوط تنا ةنز ىلع ىلبقا
 یا [ :ونه اهلصا ةنه ةرفصم ةبنح ] ثیدحا ىف ءاجو اصف روند ثاونحو

 یر در رهیا نع ثیدفطا یف *اج ینعب ءاه ءايلا لادا ةیبنه یورو ریس ىن

 لاق [ ةناکسا ةأرقلاو ريبكتلا نيب ثکسب ] مالسلا هبلع "ینلا ن ناک لاق هع ها

 ةنه ربغصت وهو نامزلا نم البلف یا ةبنح ماقا هلا ثيدحلا ىف اذکو ةبنه هبسحا
 ثكنسهلک نهو رونلوا هبانک ندهتسن هجزآ كي یرفص سب ةيته لا و
 رولوا دام جرف هسرولوا یناطم ًةلاوسنو رونید ناونهو نانه هدنسهبن

 لاجر هكلب ردفکد ضومخم هاوسن هکرید حراش اهجرف یا ةآرملا نه لاخ
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 : قهزو بوغآ هاوه یسهرا دو هدننزو وج وفهو وغهو عاج اذادیز افه لاق ۱

 ین هراب كوب ليو بهذ اذا اوفهو اوفه ةف وصلا تفه لاق : رد هنس انعم
 تبهذواهنکرحاذا ةفوصلاب حیرلا تغهلاقب : ردهنسانعم قم انیواهنوایرب هداوه

 بهذاذا داوفلاافح لاقب : ردهنسانعم كمك هصدرا كن هنسنینبدلوا قلعتملکو کواهب

 برط اذا لجرلا افه لاقب : رد هنس انعم قلوا كان رطبونن وسو یشلاراق

 لاقب رونید هر ومغی نریو قلارا بوکید هرک رببوغای هرکرب هدنن زواصع(افهلا)
 . هلینوکس كنافو یصف كناه ( وفهلا ) فكي مث رطع رطم وهو افهلاک هؤاطف
 ' رونبد هرهود شمزآ هدنن زو یقاوق ( یاوهلا ) روند همدآ فیفخو تسح

 ( ةافهلا ) رد هبف اه ید رغم اهلاوض ىا لبالا ناوه نم اذه لاقي
 یهو كن ره وح هسخو هنس انعم هرطم روند هنسهناد روی هایحف. كناه

 وند هزادقمر ندرومغب ناغاپ لصتم ییعی ند همهرو ردلکد هنسانعم هرظن یک

 ٠ ينج یا ءافها مه لاقب روید هرلمدآ قجاو نو هلعف كن ءرمه ( انهالا )

 ٠ یدنک هسکر یار هدننزو ةاهابم ( ةافاهلا )۰ ردلکد لمهتسم یدرفم ارهاظ
 هژاوح ىلا هلاماذا هاف اه لاش : رد هنس انعم كم ردتبا ليم هنس وهو اوه
 ( قهلا ) یئابلا ردطلغ یرل هخح» واو هدارو هروک هننابس كحراش
 قه لاق: رد هنسانعم كوس نایذهو هزره هلنوکس كفافو :یصف كناه
 لاقب : ردهنسانعم كمللید بودا حدقو مذ یمدآرب و یذه اذا ایقه قهب لحرلا
 كمتک هدنس هسکا كن هیت ینیدلوا نوتف» لکوکو میل هلوانت اذا انالف ته
 ' داسفا هلل رسك كنهرمه ( *افحالا ) افه اذا هداوف یقه لاقب : ردهنسانعم
 كن هه ( ءاکهالا .) یواولا هدفا اذا هافها لش : رد هتساسب كل
 | ( ة6 اهلا ) نوریضلا یا هاکها مه لاقب رونید هرلمدآ ناریحو هتفشآ هلیصف

 قموق هنبر قجاو هلا بودبا راغصتسا ینلقع كمدآ ر هدننزو ةاهابم |

 هدننزو اهابم ( ةالاهلا ) یواولا هلقع رغصتسااذا هاکاه لاقب : ردهنسانعم

 اذا هاله لا : رد هنسانعم قمتقروق بودلکلب هللا هنسن جقروق یمدآ ر

 تا هلرصق كفلاو یصف كناه ( اله ) رد ولقم ندنسهدام لواهو و هغراف |
 ( نایلهوذ ) ردکعد هغرالآو ةئوا ردندتایاکع رازآو رحز صوصح هنسق

 هنسیداو كل ديدان هکر دیفدارمو هدننزو نایلب وذ هلبرسک كنهددشم مالو كناه |
 ريغ رلن و و یردتال ثیح یا ناباه ید و نایلب یذدب بهذ لاقت رونلوا قالطا |

 لنا هک ردندنسهدام الاهم نایله وبشاو رارولوا فهم اضعب و ردرلفصنم 8
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 سل تست س

 ماعطلا لها لاقب رولک هارها یمجرونب» هرابنا لوپ نالپغب یلالف یربم هببوکس
 هدسنزو ااصح ( اره ) ناطلسلا مامط هبف میس ربك تب وهو ی رهلا ىلا
 یوره هدننبسا ردپدآ ه رفر هدنسهکلوا سرافو ردپدآ هدلپ ر هدننلاا ناسارخ
 بو سلوا من هدنرهش ةاره هدننزو مفا ( ب ربتا ) هدننزو یب مع رونبد
 هنلوا هب وب یراص هدنا ارپ ز ردهنسانعم ینمابو 4 یراس ی و دوخاب كما
 هرفس وا ۲ وره هذا اذا ه و یره لاف زردا ېراص اوا یرنکا
 هعببل ارهلا امم هنمو رود ه یم اص یوره بوت هد زو دادش ( ءارهلا )

 رطسو زنط بولوك هنلافس كمدآ رب هدننزو :ارابم ( ةاراهلا ) ةيورهلا بابا
 أ (اارهلا) ردطلف يهمل هرظاهدارو هزئاط اذا هاراه لا : ردهنسانعم كلبا

 هدننزو وڼع ( وزهلا ) یواولا هنسانعم لیسف رونبد هننادف امرخ هدننزو هاسک
 یطبنلا ناوزهوا راس اذا اوزه وزهب لحرلا اره لاب : رد هنسانعم كمرک
 یواولا ردهسکرب ندنسبشاوح كالا دبع ن ماشه نده وما هارما هدننزو نابم
 عو“ ید رفع رود هراهسک شلوا ناربحو كد ږهبغف كره ( ءاهالا )

 ةاهابم ها هم نیش ( :اشاهلا ) یواولا نوربعلا یا هاسها ره لاق ردلکد
 هحزام اذا هاشاه لا : رد هنسانعم كلبا هفبطلو عال 4 هکر هدنزو

 | لا : ردهنسانعم یقمهحوف هوکع كداسو یصف كاه ( وصهلا ) یواولا

 ىوفو دن هلبح كتم ( ءاسحالا ) ربکو نسا اذا اوصح وصبي لحرلا اصح
 ۲ هدنزو :اهابم ( ةاصاملا ) هادشالایا هاسهالاره لاغب رونید هرلمدآ نالوا دبدشو
 3 هبلص رسک اذا هاس اه لاقب : رد هنس انعم كلبا درخ بوربق ینلب كمدآرب

 لزه بونسنوب ید رب هدننزو ةاه ابم هلا همجحع دانم ( ةانضاهلا ) یواولا

 هب فن او هتمصسا اذا هام اه لا : رد هنس انعم كلا فافساو

 ثكناح ( ةاضهلا ) روید 4 یاسنا تاع اهب هلیصف كن ءرمه ( ءانمحالا )

 ( وطهلا ) یواولا روند هراج قفجافو رد هنس انعم هاوذو فلز رسک
 (یطهلا ) هیاذا اوطحوطب هاطح لاقب : ردهنس انعم قمآ هدننزو وطخ
 قعشروا 4 دش دوخاب رد هنسانعم عارم قعش وط شروک هدنزو یدح

 ی ابلا دیدشلا بارمضلاوا عارمصلا یا یطهلا امهنب عفو لا : رد هنس انعم
 لاق رونبد هنواخ كخوکو نوب هدننزو هیغال هلا هسحم نیغ ( ةيغاهلا )
 هوطخ ( ةوفهلاو ) هدننزو وفع ( وفهلا ) یواولا ءانعریا ةيغاح ةأرما
 لاض : رد هنس انعم كمك هنع رس هدننزو نایذح ( نا وفهلاو ) هدنزو

 ۲٩ قوا بوفا داف شوفو عرسا اذا انا وفهو ةوفحو اوقه وف لجرلا افح
 ۱ بوباف یغابا كامدآ ریو قفخ اذا هبح ان رثاطلا افح لا : رد هتس انعم



 | ابلاغ ردلکد مولعم یهجو كنبرپع* هبش هکر بد حراش هلکلیا مسر هلیناونع
 | لحرلاو ةكمىلا یدهاام یدهلا هد هر اس تاهبا ارز ردعقاو هطقس هد هرابع
 | نکیا هلموقرم ناونع یخد هداروب هلغلوا تبثم هلن رابع امهبف یدهلاک ةمرطاوذ
 رع هلن وکس كلاد یدح هدننزو ییغ یده سپ ردشلوا طقاس ندخاسن مالقا

 | رونلواقالطا هباصع ( ةيداهلا ) رونید هد همدآ یبحاص تعشحو عقوو تمرحو
 | رونبد هب ابق شمقج بوموت هرجا وصو اصعلا یا ةيد اهلا ىلع کون لاقب
 | روئلوا ریبعت قلنادوآو تاصوبوردیتلآ لا هک ردیفدارمو هدننزو ةادا ( ةادهلا )
 | ردیدآ هدلب رب هدب رغم هدننزو هی م ( ةي دهلا ) ردلدپم ند,نمم "اه
 ردن دن اوسن ئاسا هدننزو هیس ( هب دهو ) هدنن زو هینف ( هده )۰

 | كم روب قر هنلاص هللا ليام هفرط ییا هدننزو لعافت ( ید اتا (
 ید ابن هکر د مججرتم اينیشم یف تلات اذا ةأرملا تداب لاقي : رد هنس انعم

 هدرکب رب یرب ینعی [ اویاحاو دابت ] ثیدحلا هنمو رولک هدهنسانعم كمثل هبده ۱
 | یکیا هدننزو ةاهابم ( ةاداهلا ) رولوا هلیسو هزکتبحم هکزس هدا ادها هده |

 | یا نینئا نیب یدابی ءاج لاقب : رد هنس انعم كمعروب قر هروا هحو هږناج
 أ ( ني ذهلاو ) هلنوکس كن همجعم لاذو یصق كناه ( یذهلا ) ینایلا لی ۱

 | لحرلا ىذه لاقب : رد هنس انعم كلئوس زوس لوفعم او هوایو هزره هلناصف
 ( ءاذهلا ) هریغ وا ض رل لوقعم ریغب ملکتاذا یناثلا بابلا نم انایذهو ایذه
 | لوقلا نم ءاذه اذه لاقب رونید هز وس ناشیرو هوایو زره هدننزو بارغ ,

 | هزره هل دیدشت كرللاذو ىح كرلاه ( :ءاذهلاو *اذهلا ) لوقعم ريغ مالکیا
 | نایذهلا ریثک یا ةاذهو ءاذه لحر لا رونید همدآ راتفک ناشیرب یحایوس
 | لاقب : رد هنسانعم كمروشپ هعلوا ارهم یتا هلل رسک كنءزمج ( "اذهالا )
 | ییهنسنرب هدننزو وزع ( وذهلا 9 یواولا كساال یس هتجضنا اذا مسلا تیذها
 | هداروب هب هنذذه اذا اوذه فیسلاب هئوذه لوقت ردهنسانعم كسك هدناچرب هلق
 | زوسنابص همجاص هکردتخل هدنظفل یده وذهو ردطلغ یسدخمث فیسلا تونا
 | (ةوارهلا) ىواولا تیذهق ةغن اوذه مالكلا ف توذح لوقن ردهنساتعم كابوس

 | یواره یمج رونید هتسدپ وجو هباصعو ردیدآ كغارسق ییا لپ رسک تكناه |
 لاقب هلنیرسک رولک یرهو هدننزو قع رولک یرهو هلیص كواوو كناه رولک |

 | هدننزو لعفن ( یربتلاو ) هدنزو ورس ( ورهلا ) اصعلا یا ةوارهلاب هب مع
 ةوارهلاب هب رض اذا هاربتو اوره هورپب هاره لاق : ردهنسانعم قمروا هللا اصع

 ردهنسانعم قمزوا هللا اصع هکردتفل هدنظفل وره هدننزو یرج ( یرهلا ) یایلا |
 كنارو یعض كناه ( یرهلا ) ةوارهلب هب رض اذا ابره هب رب هاره لاقل ١
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 قالطا هب دن امو لسنم كثبشرپ هبس هب رفصم ( اپدهلا ) اببلع ناک یا یب
 ( ةيدهلا ) ردمجار هبهسق ربط اهلثم ىا اه ده یدنع كل لا روئوا
 تم فح هوا تسردو تسار كسشبار 4وکس كفادو یالل تاکرح كاسه

 ( یدهلا ) هئهج یا ثلثم هیما ةبدح نالف رفت لاض روئوا قالطا هننهحو
 كلسمو تربس كمدآ رب هببوکس رللادو یرکو یصف راه ( ةبدهلاو )
 راس یا هنیدهو نالف یده یده لا هنسسانعم شورو هار روند هنتخ رطو

 یرلبا ندرئاسو یدنلوا رکذ هک یجیدبا تباده ( یداهلا ) هلربسو هتفب رط
 رووا قالطا هوب و مدفنم یا یداهوه لاض روئلوا قالطا هالوا مدفلمو

 كنهصآ لسبلا یداوهو رولک یداوه یممج نوهفاداوا مدقنم ندریاس هانععا
 هود لبالا یداوهو هلاوا یا لبللا یداوه یف ماب لا رونلوا یالطا هنلئاوا
 قوا یداهو ردنراپم ندرلهود ندبا روهظ ادا بولوا هدن رلکوا تنسب روس
 نالپشوف هنمرخو هلصن یا مهسلا یداه هباسا لاب رونبد هرم یار مو
 هنالسراورلرید یئد سکار ههنرونید هزوکا ندا نارود هدنجما لا كرازوکا
 مده هدن رلکوا تاجاح یرثکا رونبد هناغءرا هدنزو هبنغ ( ةبدهلا ) روند

 ندنبحاس هل اب 4 یدهم دوخاب نوجا داشرا هتبمو تفلا دواب نوجغدنلوا
 ردتفل هد هل رک كواو هدنو رولک یوادهو اباده یمج 4وا نوه! دراو مدقم
 ( ءادهلا ) 4 فحا ام یهو ةيده لسرا لاغ هب رك كواو رولک یوادهو
 ردهنسانعم كمردنوک نافمرا همدآ رب هدننزو هلعف ( ةيدبتاو ) هل مسک كهز
 هلدربکسم بوردنوک هنفرط داماد یییلک ءادهاو اهفحا اذا ةبدهلا 4 یدها لا

 هدهنو هبلا اهفز اذا اهلعب ىلا سورعلا یدها لاب : رد هنسانعم كلنا
 هدنحا هدننزو ربنم ( ىدبملا ) هفرف اذا "یشلا یده لاقب : ردهنسانعم ققغاط

 رونبد هنوأخ نالوا هادهالا ةربتکو یکوطفو قط روند هفرظ ناتلوا لاسرا هدح
 هدنزو هاسک ( هادهلا ) ردفلوا هلا دم نالوا باوص هدنوب هکرید حراش

 ام برونک ولردر یر ره هک رد هنس انعم كلا ماعط هلبغرط هنافراع
 ماعطب رخالاوماعطب امهدحا *اجاذا هادهنالح رلا یداه لاغ ردنرابع ندکعلافس

 لاه : رد هنسانعم قملاوب هبوکیوک ینیلک رولوا ردصم ندیتالن ءادهواعم الکاق
 نادان ولتد الب فیعنم یلقع هءادهو هبلا اهفز اذا ءادح اهلعب ىلا سورعلا ىدح

 هغاستوط هدننزو ینغ ( یدهلا ) دبلب فیعنمیا ءاده لحر لاق رونید هبسک
 مرحو هنسانعم سورع هلا روتید یند هده رونبد هنیلکو هنسانعم ربسا روتید
 هل رک كلادو یصف كناح رونیدیند یده اکاو روند هنابرقنانلوا قوس هضرش
 امه یدهلاک هدارو فلوم ةکمیلایدحااموحو ایدحو یده مرخایلا یدهالاخ

 ه4یاونع
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 هلاوح یر یر هکر دهنسانعم نوداهم ردل ءافےسا عج ندنسهلک ءاعها هدننزو

 یصف كناه ( یجعلا ) یئابلا نوحاهلایا نوجهلامه لاق ردرارعاش لفتشم

 ىج لاقب : رد هنسانعم قلوا قچا بویلوا ولابق هنسنرب هلینوکس كيجو
 لاق : رد هنس انعم قءابورحا زوکو فشکنااذا مبارلا بابلانم ايه تیبلا

 یرظوط هلبرصق كفلاو ی كناه ( یدهلا ) یئابلا تراغ اذا ریعساتبجه

 ردعسا هکروند هکلبا تلالد هلو یرععوطو E ار رود یک هلو

 هللالس لاقبو داش رلالع یا یدهلالع وه لاق رولوا رک ذمو ردشن قم وو

 یدهو هنسانعمراین رونلوا قالطا هزدنوکم یدهو داشرلالع ةلالدلا یا یدهلا

 دننزو هدف هبدهو هل رسک كناه هنادهو هلن وکس كلادو یحف كناه یدو.

 ردصم هنسانعم كلا داشراو تلالد هش رط نالوا ندنناش كليا لاصبا هب ولطم

 هکرولوا مزال هدانعموبو هدشرا اذا ةيادهو ایدهو یده 4به هاده لاق رولوا
 وبشاو یدتها یا یدهف هاده لاق رولوا هنسانعم كفلتءادهو قلو تیاده

 نم

 رولوا ید هب یا لوعفم سفثلاب هلا 32: طح رام ییسانعم قبرط تارا هژام

 رولوا یدعتم هلیف رح یا هلیسهظحالم قیرط تراشاو قبرطلا هللا هاده لاق

 هل هاده لاق رولوا یدعتم هلمال هلیس هلخح الم قیرط خولتو هلا هاده لاش

 هلوب یروط بونلتیاده هالوبق یداشراو تلالد هدننزو لعفت ( یدهتلا )

 قرهیلوا عواطمو یدتهاو یدرف هاده لاش رد رلع واطم هکر د كا ااف تیک

 رولوا هنسانعم كمك هلوب یرغوطو قلوب لوب یرغوط هست هکروتلوا لامعتسا

 | ةددشلا لادلارسکو *اهلاو ءابلا حغب ىدتهبالو اتال قیرطلا یدبال وه لاقب

 | ایدتهم نوکیال یا :ددشلا لادلاو ءاهلارسک عم اهمسکو هایلافب_یدهبالو
 یدبا یدتهب یبصا ردهلا هددشم لادو یصف كناهو كتاب هکیسهلک یدیب هداروب

 هروک هب یصکیا یدلوا حوتفم هاه هلیسهبفف كنات بونلوا ماغذا هلاد ها
 مس سس كناه هروک هب یه>واو یدلوا وسکم “اه نوعا نیش ام ءاشملا

 قحا قحلا ىلا یدهب نغا ] یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق یدلوا روسکم ءاي اعابنا

 نم یدهب نآ الا یدنهبال یذلا ما یا ةرالا ] یدهب نا الا یدهبال نما عبق نا

 دریک بوردنوک هنب وا یی وک ینیلک ءادتهاو یدنها یا هسفن یده مهلوق

 مدقن هراسو هيلا اهفز یا ابلعب ىلا سورعلا یدتها لاق : ردهنسانعم كليا

 " ( ودهلا ) اهلئاوا ىف راصاذا لیلا سرفنا یدتها لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا
 ۰ ٣
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 لاق روند هدش صو لبلد یجم روتسوک لو یرعوط یداهلاو هدنزو ودع

 | لاح ینیدنلوب, كمدآرب هلیس هینب رفصم (( ةيديهلا ) دشرپ یا داهو وده لجر ۱
 | لاح ىلع یا هتیدیهم یلعوه لاش ردقو یربکم كنوب روند هتنرپسو ناشو |



 سوس هما نآ رک كنبو یصف كاه ( يه ) رددلوا همفور هاو
 4 دیدشنو هنببضف ( یهلا ) روئلبوس هدنش ثمثا هکر:دنناک رازآو رجز
 رونههنفوبف جافا هدنن زو همام ( ةبابهلا )رد هبي یناۋم رود هموصم كجوک
 تاه لوف هنسانعم رو ردیما لمف هلبسانپ هرزوا رسک كب ( تاه ) یابلا
 لامعتسا راب رص ینسهفیس ادعام ندرشاح سما كنوب کرد حراش طعا یا لج راب
 یاهو اواهااه لوفو رلبدلبا لامعنسا یسیلاها هربح نجا رلیدلبا هاما بولا
 كمربو هنسلر همدآر رد هنسانعم تاطاعم هدننزو ثاهابم ( :اناهلا )

 ( قهلا ) كبطمع الاام یا كياهاام لوغو هاطاع یا هات اه لاق : ردهنسانعم

 یا لبللانم یه یضم لافب روند هتقورب ندهصک هبئوکس كانو یصق كنا
 بوسب هلفابا ییهنسار بوک كانو یصف كه ( وتهلا ) یواولا ته
 ( ةااهلا ) یلجرب ائطو هرسکیا هونها "ینلا توته لوفت ردهنسانعم ینمربق
 هاطعا اذا ةاناهم هاناه لاب : رد هنسانعم كمربو هنن همدآ ر هدننزو ةاهابم

 یانو كناه ( ناینهلا ) یفابلا ردببک ینبرمصن كنسهدام ةاطاعم ینبرصت كتوبو
 همجح* نبش هرزوا یاب تكحراش ردهنسانعم ونح قجاص قاربط هببهف نت هللنم

 یواولا ءان اذا اناپنه هبنب بارنلا یه لاخ ودطاغ یرل هنس ودح هللا
 یدآرب هدنزو "سک ( "اجهلاو ) بوكس كبجو یصف كنه ( وبملا )
 هاسهوا وجه هوس مالا هاسه لا : رد هنسانعم تكا متو مذ 4 رعش

 ةاهابم ( ةاجاهلا ) ردذوخأم ندیمع فورح ديدمت وبو رعشلب هش اذا
 یا :اجاهم هنبجاه لوغآ ردهنسانعم كلبا حدفو وجهینړب یرب رارعاش هدنزو
 هدننزو هوجحا ( :وجهالاو ) هدنلزو هبفا ( ةيبهالا ) یاجهو هنوبح
 ناثلوا مظظن هدننن وجه رلردبا ریبعت هوه هماع هکردهنسن نالوا وجه دام

 هاسک ( *اجهلا ) اب نوح اييةوجهاو ةبيها مهني لاق ىك هدیسفو هعطق
 لادو میجو ۰۷ فلا ینفورح هکردهنس انعم كلبا عبطقت هلبفورح یطنفلرب هدننزو
 اددعو اهتعطف اذا ءاجه دنفللانورح تيجه لوقت ردنرابع ندكلبا دادعتوید

 لاقب : ردهنسانعم تفایفو لکع ءاجهو اهدیدعت یا فورحلاءاجح لمت لوغو
 ( یجهنلاو ) هدننزو هلعف ( ةيجهنلا ) هلكت ىلع یا اذح ءايه ىلع اذح
 اهنبج#تو فورلا تیجه لوقت ردهنسانعم فورح ءاجه هدرلنو هدننزو لعقت
 لوقت ردهنسانعم قتلوا یسا كب نوک هدننزو هوادع ( ةواجملا ) اهتددع اذا
 هدنزو ةواصح ( :اجملا ) هرحدتءا اذا سماخلا بابلانم ةواجه انمو وجه

 | هوجه یرعشرب هلرسک كنءزمه ( ءاجهالا ) هنسانعم عدفنم رونبد 4 هفپروق
 _ نودنهم ( نوجعلا ) هاج هندحو اذا_رعشلاتیجها لوقت ردهنسانعم قلوب
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 | لاش : ردهنتسانعم قاوا فرعضو نوکشود یفلاص 4هسکریو تح اذا لحرلا
 | لاق رونید "هیوجا هنادر هدننزو هینغ ( ةيهولا ) طقس اذا لجرلا "یهو
 | روسنبد هبهود قلنابرق نالوا دسنم ونو یرباو ةرد یا ةريبک ةبهو تیر
 كغاطو روند ههحرف نالوا هدنغلارا غاط ییا هدننزو هبمور ( ةيهوالا )۰

 | یحف كواو ( یو ) رونید هللیو ههروب هلاک هبهرد نالوا هدند ندنسهبت

 كيو بولوا قحال باطخ اکو ربکید یهزو بحت ردبحت لک هلبنوکس كنایو
 | ددشمو ففخم یسهلک یو هکرولوا هاکو ابجتیا هلیوو دیزل كيو لاق رونید یغد
 ليو هلبسهلک یوو رولوا لخاد ردندههبشم فورح هکهنسهلک ناک نالوا
 | هلاناکیو ] وبشاو رولوا لمعتسم هدهنسانعم ليو یتعب روئلوا هبانک ندنسانعم

 لوصفم ندنس هلک ناک یسهلک یو هکیدید هبوبیس هدننآ [ هاشبنل قزرلاطس
 هنب ردکعد یک دمروک نس هکردهنسانعم رت ملا شبلادنعو روثلوا مر قردلوا
 | لوق ىلع یدا نا كلبو ییصا ینعب رد هنسانعم كلبو رلیضهبو :ردبجم یمجرع
 مججرتم رونلوا هبانک ندکالهو لبو هلیسهلک یوو ردرضاحما هکردهنسانعم لقا

 ۱ ردشلبا لیصفتو حرش هدنباب لعق مسا یمر جش ید یبمداموب هرید |
 قلولزون لينوكس كنابو یصف كناه ( ةوبهلا ) ىواولا ( * *اهلالصف ۰ )
 یک نوتت لوق یلع رونبد هرو هدننزو هاعم ( ءابهلا ) ردهنسانعم هربغ
 هباوهو ناخدلا هبشیام وهوا ارابغ یا ءابه راص لاقب رونبد هزو ناغآ هاوه

 | هروک هناي هدرئاصب كفلم رونید هغاربط هدرخ شلگاط هنیزوبرو بوغآ |
 هبهحاب هکردفحهلوا زون (هدرخ هدرخ نالوا یئرم هدنجیا وا هلسعت عاعشوب
 | هرلمدآ لقعلا لبلق ءابهو راردبا ریبعت هرذاکا هماع رولیکج یروط هب هرحبو
 | هاوه هدننزو ومس ( وبهلا ) رولک ءابها یعج ردءءهابه یدحاو روئلوا قالطا
 لاقب : ردهنسانعم قجاقو عطس اذا اوبهوبب رابغلاابه لاقب : ردهنسانعم قغآ
 | هدرمه ( ءابهالا ) تاماذا لحرلاابه : رد هنسانعم كلواو رفاذا لحرلاابه
 | ( یاهلا ) *ابهلا راثآ اذا سرفلا یها لاقب : ردهنسانعم قغزوت زوت هل رسک
 | لاش هنمو ردهنسانعم قمزونزوت هدننزو لعفت ( ىلا ) رونید هنغاربط رازه |
 | ردکعد یدلک قرهزون هکیدلک كرهکلس ینیرللا یتعی هیدب ضقنب یا یی "اج |
 | بونالباق هللا نامطو زون ینعی شعنروب هزوت هدننزو یبر هلی كناه ( یهلا ) |

 | كلوب ءابهلاب ترتنسا دق ةياه یا ېه موج لاقب روند هبکاوک شلوا دیدبان
 | روند همدآ التپم هرصب فعض هلیس هی لعاف مسا ( یهتلا ) ردیاه یدرفم |
 | هلیئوکس كنابو یصف كناح ( وبهلا ) رصبلا فیعض یا بهتم لجر لاقب |

 ۱ ردیدآ ضرا رب هدندروب نافطغ *هليبق مدانن زو هام ) ةءابهلا ( ردتعاچ ر
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 هدنسهبتو ېک نولعا رولک نولولو ېک لاتا رواګ یلاواو هک كنالو یصق
 روند ل و هدنمهپور وشد ناییلوهدنس هېلو هې هلواو روند الو هدځومو روت ناپلوا
 هدننزو اصع( ینولا )یابلا هدنلزو تاریک رود تابیلوو هبرمصف كفلا ویمثواو
 ثرتف كلکشوک و كالنلسسو بمنیاو هب لاش رود هفلنف رو نالوا ندکماو مر

 هرف یا "لو یو « لا هلاد+ ردنفا ید "نو رواوا دم هالوا 4سانت
 هدنئزو "اسک ( هانولاو ) هدنزو یلص ( ینولو ) هدننزو یر ( یولا )
 با بو تسسو كشوک هدننزو یف ( اولاو ) هبرسک كواو ( ةبولاو )
 ینثلا بابلانم نو ةبلوو ءابلوو ابنونب لجرلافو لافب : رد هئس اعم ؛قلوا
 مولا هاو لاضفب : ردهنسانعم كلا لامهاو كرت یدآرب سانو فهنسو رتف اذا
 ( هانبالا ) هرعشذا مکلایفو لاقب : رد هنسانعم ی.هفص یکی كيونو هوکرت اذا
 لاش : ردهنسانعم كملپا نامرد یو تسس یناوبح راب یدآر هرک كرمه

 رونفو لساکنو رهصقت هدشبا رب هدننزو لعافت ( یناوتلا ) هفصا اذا هانوا
 هدنالعو تسس ( هبلاولا ) مصفاذا هنجاحق یناون لاق : رد هنسانعم كلیا
 انف هلا هزمه ( ةانالاو ةالولا ) جلل ةرتاف یا ةباو ةفان لافب روند هبهقات

 دوعفو مابف هکرونید هلروع ولنعببط مآ هدننزو هبنغ ( ةيآلاو ) هدننزو
 دومفلاو مابفلاةبئطب ةهلح یا ةيناو ةناو ةو ةأرما لاف رولواجكو رغآ يشمو
 "ایم روید ههلکسا هلدمو یرصف كفلاو یرسک كس ( انبلا ) ىنملاو
 راربدهنیکبآ رهوک هدبسراف رونبد هنسدامو لصاو هبرهوح تكتهچرصو هنسانعم
 لوق ىلع رونبد هبوجتا هدننزو :اصح ( ةانولاو ) هدننزو هبنغ ( ةبولا )
 هلعفت ( ةبلونلا ) ردبدا عموم ربو روند هاوج ةيلوو رونید هنسیزید وجا
 لاغ,ردهنسانعم تالشیاهلاروتفو ریصقبوبلتا ماتهاو دج هدشیارب هسکرب هدتنزو
 ردندهینالن ردفرح رب نداجه فورح ( واولا ) لمعلاق دج رل انا لجرلاو
 ردپکم ندواووا ءو واو رداعس هکیلنفلواوو قر4وا یان رونید یخدوو هدنویو
 شفخالادنع هکربد مجرتم یلاعت «لاءاشنارونلوا رکذ هدهنبل فورحیاسفا كواوو

 هفنرب نالوا هدهنسنرب هدننزو یبن ( یهولا ) ئابلا ردنرابع ندواو جوا یلصا
 یش یا یهو باونلاق لاخ رولک هیهواو هدنزو یلص رولک یهو یمجج روتید
 ابهو یهوو بوللایهو لاخ : ردهنسانعم یتاترپ بویرپبهنسنرب رولوا ردصو
 ردهنسانعم كمشوك یغاب كنهنسنربو قشناو قرخخا اذا سداسلاو یفانلا بابلانم
 قاب نکیسولوص هدش یرومغی كدولبو هطابر یغرتسا اذا ءاغسلا یهو لاقب
 یهو لاه رولوا شمناشوب ییوص بولبنرب یک مولط طولب هکایوک ردهنسانعم
 یهو لاف : ردهنسانعم قلوا قجاو نوب مدآربو اديدش قثنآ انا باحسلا



 | لاش : ردهنتسانعم قاوا فرعضو نوکشود یلاص هسکرو نح اذا لحرلا

 لاقت روند "هیوجا هنادر هدننزو هینغ ( ةيهولا ) طقس اذا لجرلا یهو

 | روند هیهود قلنابرق نالوا دسنم ونو یریاو ةرد یا ةريبک ةیهو تیر
 | كغاطو هبهحرف نالوا هدنفلارا غاط ییا هدننزو هیمور ( ةيهوالا ) |

 ۱ یصف واو ( یو ( روند هلایو هن هروب هصلک هبه رد نالوا هدنند ندنسهبت

 | كيو بولوا قحال باطخ یاکو ربکعد یهزو بم ردبحت هلک هد وکتب كنایو

 | ددشمو ففخم یسهلک یو هکرولوا هاکو ابجیا هلیوو دیزل كىو لاقب رونبد یغد

 لیو هلبسهلک یوو رولوا لخاد ردندههبشم فورح هکهنسهلک ناک نالوا
 | هلاناکیو ] وبشاو رولوا لمعتسم هدهنسانعم لبو یعی رونلوا هبانک ندنسانعم
 لاوصغم ند فک “ناک یس هلک یو هکیدید هبیوبیس هدنتنآ [ هاشینل قزرلاطس

 هنب ردکعد یک دمروک نس کر دات اعم رب ما "ضعبلادنعو روئلوا مر قرهلوا

 | لوق ىلع ىدا نا كليو ىلصا ییعب رد هنسانعم كلبو رایضهبو ردبجعت یی

 مجرتم رونلوا هبانک ندکالهو لبو هلبسهلک یوو ردرضاحرمآ هک زد هتساتعم لما
 ۱ ردشلبا لیصفن و بم هدنباب یلعف مسا یضر جش ید یهدامو هکربد ۱

 قلولزو لینوکس كنابو یصف كناه ( ةوبهلا ) یواولا ( * *اهلالصف « )
 یک نوتت لوق لع رونید هرو هدننزو هام ( ءابهلا ) ردهنسانعم هربغ
 0 ناخدلا هبشیام وهوا ارابغ یا ءابه راص لاق روند هزو ناغآ هاوه

 | هروک هنناب هدرئاصب كفلوم رونید هغاربط هدرخ شلغاط هنزورو بوغآ
 هب هحاب هکر دقح هوا زون ؟هدرخ هد رخ نالوا یم هدنحا وا هلسعم عاعشو

 هرلمدا لقعلا ليلق ی راردبا ریبعت هرذاکا هماع اس یرطوط هه رعبو
 | هاوه هدننزو وم ( وبهلا ) رولک ءابها یعج ردهءابه یدحاو روتلوا قالطا

 | لاق : ردهنسانعم قجاقو عطس اذا اوبهوبپ رابغلابه لاقب : ردهنسانعم قغآ

 | هرمه ( ءابهالا ) تاماذا لحرلاابه : رد هنسانعم كلواو رفاذا لحرلاابه
 | ( یاهلا ) *ابهلا رانا ادا سرفلا ى رها لاق : ما قمن زون زون هبرسک |
 لاش هنمو ردهنسانعم قمزونزون هدننزو لعفت ( یپلا ( روند هنغاربط رام ۱

 | ردکعد یدلک قرهزون هکیدلک كرەكلس ینیرللا ینعي هبدب ضقنب یا یی *اج |
 | بونالباق ها نامطو زون ینعی شعروب هزوت هدننزو یبر هلیع كناه ( یهلا ) |

 | كلوب ءابهلاب ترتتسا دق ةيياه یا يه موج لاقب رونید هبکاوک شتوا دیدیا |
 | روند همدآ التبم هرصب فعن هلیس هینب لعاف مسا ( یهتلا ) ردیاه یدرفع |

 | هلینوکس كنابو یصف كناه ( وبهلا ) رصبلا فیعم یا بهنم لجر لاقب |
 ۱ ردیدآ ضرا ر هدندروب نافطغ *هليبق هدننزو هام ) ةءابهلا ( ماه 3
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 هدنسهباتو ېک نولعا رولک نولواو ېک یلاما رواګ یلاواو مک كمالو یصف
 روند ل و هدنمهپو رواد ناپیلوءدنس هه و هې واو روند ابلو دکومو روسهنابلوا

 هدنن زو اسع( ینولا )یابلا هدنزو تابربک رونبد تابیلوو هبرمصف كفلاویمكواو
 ثرتف كلکوکو كلنسسو بەتیاانو 4 لاش رود هفلنف رو نالوا ندکماو مر
 هراف یا اوو ینو هے لا هلاد+ ردنمل یغد "نو رواوا دم هوا 4سسانعم
 هدننزو "اسک ( هانولاو ) هدننزو یلص ( یولاو ) هدننزو ید ( یولا )

 با بو تسسو كشوک هدننزو یف ( اولاو ) رسک كواو ( ةبولاو )
 ىناثلا پابلانم او ةبلوو ءابلوو ایوب لحرلاینو لا : رد هئس اعم !قلوا
 موقلا هاو لاش : ردهنسانعم كلبا لامهاو كرت ییدآرب ساتو فهنسو رتف اذا
 ( ءانالا ) هر یشاذا مکلافو لاق : رد هنسانعم ی.هفس یکی كوتو هوکر ازا

 لاق : ردهنسانعم كملبا نامرد یبو تسس یناوبحراب یدآر هبرسک كرمه
 روئفو لساکنو ربصقت هدشبا رب هدننزو لعافت ( یفاوتلا ) هفعضا اذا هاتوا
 هدنالعو تسس ( هیناولا ) مصفاذا هنحاحق ىناوت لاق : رد هنسانعم كلا

 انف ها هسه ( فائالاو ةانولا ) جلل ةرتاف یا ةباو ةقان لافب رونبد هبهقان
 دوعفو مابف هکرونبد هلروع ولتعیبط یمعآ هدسننزو هبنغ ( ةبالاو ) هدنزو
 دوعفلاو مايفلاذپلطب ذهلح یا ذبناو او ةو ةأرما لاب رولواكو غآ يشمو
 "فرم روید ههلکسا هدمو یرصف كفلاو یرسک كم ( انا ) یشلاو
 راربدهنیکبآ رهوک هدیسراف رونید هنسهدامو لصاو هبرهوح تكیهچرصو هنسانعم
 لوق ىلع روند هبوجتا هدسننزو :اصح ( ةاولاو ) هدننزو هبنغ ( ةيولا )

 هلعف ( ةيونلا ) ردبدا عموم ربو رونبد 4اوج ةيوو رونید هنسبزید وجا
 لاف رد هلسانعم تالشباهلاروتفو ربسقبویلبا مانهاو دج هدشیارب هسکرب هدننزو
 ردندهبنالن ردفرح رب نداجه فورح ( واولا ) لمعلاق دج ل اذا لجرلایتو
 ردېکمم ندواووا هاو واو رداعس هکیلنفلواوو قرهوا یان روند دوو هدنوو
 شفخالادنع هگربد مجرتم یلاعت هاءاشنارونلوا رکذ هدهنبل فورحیاسفا كواوو

 هغنرپ نالوا هدهنسنرب هدننزو یمن ( یهولا ) یئابلا ردنرابع ندواو جوا یلصا
 یتش یا یهو باوئلان لاغ رولک ةبهواو هدنزو یلم رولک یهو یمجج روتید
 اپهو یهوو بوللایهو لاخ : ردهنسانع قاثرپ بوریپهنسنر رولوا ردصمو
 ردهنسانعم تكعشوک یغاب كنهنسنربو قشناو قرخا اذا سداسلاو یفانلا بابلانم

 قب نکبسولوص هلدش یرومخب كدولبو هطابر یغرتسا اذا ءاقسلا یهو لاب
 یهو لاق رولوا شغاشوب ییوص بولننرب یک مولط طولب هکایوک ردهنسانعم
 . یهو لا : ردهنسانعم قلوا قجاو نو مدآربو ادبدش قنعآ اذا باح »لا
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 ینعی هب ىلا وم هدننزو یتلست ( ىل وغلا ) یلاولا هبشپ یا هب ولوم هیف لاق

 هبشتب یا ایلوع یلووه لاقب : ردهنسانعم كلتا دیلقت و هیبشت هرابکو تاداس ۱

 لاقب : ردهنسانعم كمندیا تسود یمدآرب هدننزولعفن( یل وتلا ) ةداسلا یا ىلاوملاب

 اذا مالا یلوت لاق : ردهنسانعم كلبا هدهعرد یفیا ر و ابلو هذخا اذا هالو

 ربدا اذا ابراه یلوت لاقب : ردهنسسانعم كقک بوریوج هتسکاا مدآ رب و هدلقت

 هدننزولعفت ( یلوتلاو ) هدننزو هبنغ (ةیلولاو. ) هدننزو ةا ( :الولا )

 قلنيقب یسهلج هلرسک و یصف كواو ( ةيالولاو ) هدشننزو انس ( ءالولاو )

 یا هيالولاو ءالولاو یلوتلا و ةيلولا و ةالولا نيبل هنا لاق : رد هنسانعم هبارق

 "(غالاولا ) ةرق ىا ةبلو راد لاقب هنسانعم هبرق رولوا فصو هيلوو ةبارقلا

 قلق هدرا یر, یر یهنسن ییا هدننزو لادح ) ءالولاو ( هدنن زو ةاهابم

 یرلطعب ندروس و عبا اذا ءالوو ةالاوم نیرهالا نی یلاو لاق ۶ ردهنسانعم ,

 ضعبنع اهضعب لزعاذا همنعیلاو لاش + ردهنسانعم قلق هغرالا بو را ندنضعب

 لاقب : ردهنسانعم قتلوا هجدرا یرب یرب هدننزو لعافت ( یلاوتلا ) اهزبم و

 یلاو لاقب : ردهنسانعم قلشب هفعروق امرخ هزا و عباتن اذا نارهش هيلع یلاوت

 هنسوتلکنت كنالاو كرا هدنزو هینغ ( ةيلولا ) ج:#لا ىف ذخا اذا بطرلا

 كناوسن و رونید هسالپ نالبای هنتلا وتلکت لوقلع رولک هننرص كنهباد هکرونید

 (هالیتسالا) رولک ایالو یمج رونیدهماعط و داز ییدلیا ظفح نوعانام اطابتحا

 هیاغلا غلب اذا دمالا ىلع یلوتسا لاق : رد هنسانعم قلوا غلاب هنتیان كنادیم

 رب هلیعف كنهزمه ( كلىلوا ) ردندنوب یسانعم بلغت و رادتقا هکرید حراش |

 لاقبو كلیام كب راق یا كلیلوا لاقب روتلوا دصق دید و دبع و هلکتآ هکر دریبعت |

 نوسلوا عقاو و لزان ینعی براقم هکلهم ةیحاد اکا ینعی تالذک یل یلواو هل لوا ۱

 ءاليا نالوا ندنس انعم برق سپ رولوا هباکح دوخای رد هیئاعد هکر دکید ۱

 تارواحم وب هرزوا ینایب كحراش رولوا فوذحم یلعاف بولوا یضام ننس ا

 باقعلا كل ىلوا هللا لج هنسانعم ردجاو یرحا یتسهلک لوا راعب ردند رع |

 كعد ردقيلا هلهجو رهاکس لاله دوخاي باقع هکر لیدلبا لیوأت لا كالهلاوا

 اکس یلاعت قح ردهدئاز مال هلغلوا ههرکتام هللا كالوا یبصا رلضعب و رولوا

 لیو یسهلک یلوا شعبلا دنع و رولوا كد نوسلیا عاقبا یلاح كغيدماش وخ

 لوفیلعو ردلاعفا بولقم یندا ندنظفل نود هکهتن ردلاعفا بولقم ندنسهلک |

 مهج كفحراو تبقاع ینعپ رانلا كابقع هلفلوا یلاعف ندنس هدام لءوب آل |

 ایرفا هک زولک هنیسانعم ای قبال كب یلوا و یهتنا رولوا كد نوسلوا | 2

 تنهزم رولک یلوا یمج یرحا یا اذکب یلوا وه لاقب ردراعتسم ندنسانعم
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 همت هالو هکیدید هوبیس هکر ید حراش ا زاتهجکب هکرصت و نوه

 ینلهاشداب و كلك احو كلکب ردا هللا مرکو هنسانعم قلوا یلاوو روما ردردصم
 لاو هسشبا ر یدآر هیرسک كنیم ( *البالا ) یک هافو هراما هنسانعم

 رب یدآ رو هبلع ابلاو هتلمج اذا مالا هنبلوا لوت رد هنسانعم قق فرمتو
 هيام یسوا اذا مينپلا ىلع یلوا لا : رد هنسانعم تلا بصن یسو هه

 ردهنسانعم ینلف فرصشویاو هشبارب یدآ رب یغدوب هدننزو هفت ( هبلوتا )
 هک ردهنسسانعم یقتوط زوب هغی روف امرخ هزاو هثیلوا ینمم مال هتیلو لوف
 هك هب هنسلو و جهلا ىف ذخا اذا بطرلا لو لاف ۱ ردنوخأم ندآ یانعم
 بودبا شارعا ند هنسلر و ردا اذا راه لو لاش : ردهنسسأنعم تمر وح

 لاش : ردهنسانعم قمشلفارا بولوا هفرالا ندا لوق ىلع تمر دنود زو

 هبا لوا نو هللا لوا دقع عببلا ق ةبلوئو یانوا ضرعا اذا هنعو *یلا لو
 ردنراسبع ندکللا می و هبحوو لف هرخا ةداب ز ربغنم یمانم ینیدلوا كام

 ةداپ ز ربغ نم لوالا "نو لوالا دغا هکنمام لفت وهو ةيلو هعاب لاغ
 یا ءالو هبحاص وه لاخ : رد هنسانعم تیکلامو كلم هیهف كواو ( ؛الولا )

 هالو هکربد حراش ةبارف یا ءالو امهنی لاغ : رد هنسانعم قانبقب و اكلم

 ردهنسانعم كلام هبرمصف كفلاو ىف كيم ( یلولا ) ردنوخأم ندرلنو قع

 روند ةالوم ۵ هپ راج هنساطعم دبع روتبد هوفو هکلام یا هالوم وه لافب
 قنعم رونبد هوف شلوا دازاو هنسانعم نعم رونید همدآ ندا دازا لوقو
 هدا زر روند نزیصح نیب تكنهسکر و روند هنیحاس مدمهو راپ كمدار و هلساتعم

 فیلح و هنیدهممه كمدآرو هنسانعم راج روند 4 وشموفو یک هداز یباطو
 لاق روند هننغوا كمدآربو ردندنوب :الاولا ىلوم هدضلارف روند هن دهاعمو

 هغانرواو كب مشو رونبدهنلب زو نامو رونبد هنس هحوعو هبا یا هالوم ادح
 هنسبلو كمدآرب و رونلوا رهبعت نکی هکرونبد هنلغوا یئادن رفزف كمدآربو رونبد

 ر و یک می یلوو حاکن یلو ردنرابء ند هک نالوا ییالو هدنروما هک رونید

 ماعناو رد هنسانعم مصانو نیعمو + ر یا هالوم وه لاقب روند هندی مم تكمدآ
 هنسانعم هیلع معلم رونید همدآ ششوا ماعناو هنسانعم منم روند همدآ نشا

 یا هالوم اذح لاق رونید هنعبا كن هسکر و رونید هنبمو هلتسود كيدار و

 محالوم وه لاه روند همدا ناشیذو دیسو هنسانعم رهص روند هدامادو هعبات
 یو نالوا هنسانعم برقو و رولک یلاوم یعج كنظغل یلومو مه دبس یا
 ۱ هک رد هنسانعم كعلالوم هدنزو هولوا ( ةیولولا ) رد لعقم نفنس هدام

 8 نول وا هسر ونلوا رابتعا هاتعم 4 رهزابع ندنهباشم هنس همز یلاوم
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 یصف و او ( ىكولا ) طب رلب ىا ءاكولاب ةب رقلا دش لاقي رونید هغاب
 : . رد هنسانعم قملغب ین زغا كنس هلوقم ه رف هلن وکس كف اکو |

 كن هزه ( *اکیالا ) ءاکولاب اه دش اذا ایکو اهیکی ةب رقلا یو لاق |

 لخنو اهاکو ینعع ةبرفلا ىلع و ةبرقلا یوا لاقب : رد هنسانعم یو هرس |
 ناوبح ( ءاکیتسالا ) لخم یا یواف لثس لا ردلمعتسم هنسانعم كليا كاسا و |

 اذا هقانلا تکونسا لاقب : ردهنسانعم قلوط یک مولط هلغاب یسهدوک بوروس |

 ناك اذا نطبلا ىكوتسا لاق : رد هنسانعم قلوا ضبقنم نطب و امعش ثاالتما ۱

 کوتسا لاقب : رد هنسانعم قلوط یسهلوقم مولط و هرف و ولا هنم جرخال

 نيقب كب هبهنسنرب هلیئوکس كمال و یصف كواو ( یلولا ) یئابلا هالتما ذا *اقسلا

 اذآین املا نم هیلي هالوو سداسلا بابلا نم ايلو هیلب هيلو لاق ٠ ردهنسانعم قلوا

 هبهنسن نالوابیرق هثبش رب یلوو كبراقباع یا كيلباع لک لوقتو برقو هتم اد |
 هدنمقع كرو مغير و بم هس رقیا یرادو هراد لوقت ردردصلاب فصو هکر ونید

 هروک هنناب كحراش طلا دعب رطلا یا ىلولا طقس لاق روند هرومغب ناغای

 رولوا ردصم هدانعم وب یلوو ردقحهلوا رومغپ نالوا هحمرکصندن رومغب را

 ردعا هدننزو ینغ ( یلولا ) ىلولاب ترطم اذا لوهحلا ىلع ضرالا تيلو لاقب

 هنفدصو رایو هننسود كمدا رب یلوو رونید هرومغب ناغای هدنبقع روعغب رب

 هيلو وه لاق : ردهنسانعم ریصن و نیعم و هقبدص و هبحمیا هیلووه لاق روند

 ` كنهنسن هدایز دوخاب ییایسدام یو وبشا هروک هنناس هد راصب كفلوم هربصن یا

 هراعتسا و ردعوضوم هنب رلل وصح ابقاعتم كر هيلا للخ ینحا هنیرش

 نیدلا تیح نم و ةبسنلا ثيح نم و ناکلا ثبح نم روکذم لوصح هلیهحو
 لامعتسسا هدنیب رق داقتعالا ثيح نم و ةرصنلا ثیح نمو ةقادصلا ثيح نم و

 تردق هبهنسن رب هلي كواو ( ةيالولاو ) هیرسک كواو ( ةيالولا ) روئلوا

 رونلواریبعت قلوا راکدنوادخ هکردهنسانعم قلوا فرصتم و طباع هسأرب هلبتهح

 لعبلادنع و هما كلم اذا سداساا بابلا نم ةیالوو ةیالو هیلعو *یثلا یو لا |

 قلوا قیدص و تسود هکندنرلءدام یو ناشلوا رکذ رد ردصم هلبصف ثواو
 انعم اطخ هلرسک واو و رد هنسانعم قلوا ربصن و نيعم همدا رب و

 هدزجالطصا ردنرابع ندهنیعم ضرا نالوا هدنتیلوت تحت كنيلاو هکر دهنس |

 رد هنبرلانعم قلهاشداب و كلكاح و كلكب كلذک رونلوا ریبعت تلایا و تیالو یخد |
 هبال و هدب تح لاقب و هرصن اذا هیلعو هیلوو هبحا اذا جفلب ةيالو هيلو لاقیف |

 دلبلا یلاو وهف اناطلس وا اریما ناك اذا دلبلا ىلوو ةطخ یا سسکلا |

 هيرب یرب_ینعی_ةدحاودب یا رسکلاو متقلب ةدحاو ةيالو ىلع موقلا لاق و |
<< 
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 ( ةبقونلا ) مپ الا بابلا نم اتو افلا نم قو لاب اك یو ینمع ابقو افلا س

 ر و هافو ینعع هافو لا : رد هنسانعم قمنفص یهنسار یغدو هدلزو همش
 یھآكواو(ءاتولا )هلنفسو الك اذا ءاتولاقب : ردهنسانمك4 زوک بوروک یبهنسل
 هسار هلکنا هگرونبد هثبش لود هبال تأکرح كواو ( بافولاو ) 4رسکو
 هدننزو لاسفا ( هافالا ) 4 قوام وهو ةپافوو 4"فو اذه لا رونلفاس
 ثبفوا یلسا تتوب هرضح اذا هتبشلا لوت : رد هنسانعم ققلاس ند هنسا ر

 ( "فنئاو ) هدنزو هبنف ( ةبفئلاو ) هدنزو یده ( قلا ) ىدا
 "افثو هبفلو قن ةبقنا هنبفت لوقت : ردهنسانعم قمشفاس هدرلنو هدنزو هاک

 دنع و ردلدب ندواو ءا ردواو یبسا هدکرلنوو هروک هاب كحرا هرذح اذا
 ( یوفثلا) ردطوسیم ثحو هد هبفاشردندمودوم لادتفا هروزع رداسم شعبلا
 نو رذطا یا یوفتلا لها وه لا رونبد هفمتفاص ردمسا هدننزو ی وعد
 ا رح رلیدلبا بلق هفلا یاب نوجا قرف ین تفص ها مسا یدباابقت یلسا
 هنناپ كحراشو یدغلوا بلف هواو هاب هل رللوا تفس"ر نوب ک ېک یراهلک ادسو
 یقنب نا لها یا [ یوفتلا لها وه ] یافت هلوقو ردلدبم ندواو «# هروک
 رولکءاوفو هابغا یمج روند همدآ يحاص اوق هدنزو ینغ ( قتلا ) هافع

 كابو یرسک هاتو یض تن هرم ) ةبقوالا ( قر هلوا ردات هدنن زو , هافرش

 قرف و هدنزو لافم یدب ندنازوا هلیفذح كترسه ( ةبفولاو ) هیدیدشت

 هلبفیفخو هدب دشن كباب رولک قواو قاوا یعمج رونید ید هنزو نالوا مهرد
 لیفاثم ةعبس یهو ةبقوو ةیفوا نم راك هزو لاغ هدنزو اياق رولک اپتوو

 فلژمو ېک هکوصنا رد هلوعفا ینئزو تیوب هکرید حراش امهرد نومب را اذکو
 بونفاس ( قاولا ) یدلیا لبصف هدنس هدام كکم یتصوصخ نازوا وبشا
 یسونلکن ینعب هافولا نیب یا او جرس لا هنمو روند ھه یجدبا تنابص
 رببعت زنکر ک یفاوو ردربا یعیدبا تنایسو دنفح ندقمساب ینترص كلا هلفلوا زود
 هب قاو چرس یغدو هدننزو غ ( قولا ) هنسانعم درم رونید هثوق نانلوا
 2 ) 3 ( رد لحرر هدننزو هاسکو هدنزو هام ( ءاقو نا ) روند

 ( ءافو ) عاحش یا قوم لحر لا رونلوا قالطا هرداهب و ربلد هدننزو

 وبا ) ردبدآ منموم رب هدننزو یعس ( قلا ) ردندحم هکرد سايا نبا هدننزو
 نسحلا نب دبع یرلب وار كرببڪ جش ما ینلسلا طبس هدننزو یدح ( قتلا
 ( ةي زانم رالا ةبهآ ) رد رل هبنک كرلتاذ ما قت نإ یسبع نجرلا دبعو
 رد را هدح یکیا ناسوما تن هیفو دجا تب هیغو رد مظنلا ةعید ةرعاشرب

 قح هیلغب ینرلزغا كنس هلوقم مولطو برق هدننزو ءاسک ( ءاکولا ) ئابلا
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 دوب هدننزو هل یعش ) رف وتلا ( مات ربثک یا فاوو فو لیکو مه ردو لام |

 ايفاو هاطعا اذا هقح هافو لاق : رد هنس انعم كم رو ماهلاب یب هنسنر |

 هفح هافاو لاق : رد هنس انعم هیفوت هدننزو ةاسه ابم ( ةاف اولا |

 زولوا شل هد اعم دعولا بسح وک ی ا كجا می هافو یعع

 تیفاو لوقت رد هنس انعم كمك هناکمرباب همدآ ریو تججحاذا ماعلا تبفاو لوقت

 ماغلاب ىب هنسسن رب هدننزو لعفت ( ىف وتلاو ءافیتسالا ) مهتا اذا موقلا

 قولو ایفاو هذخا یا هافوو هافوتساف هقح انالف فو لاش : ردهنسانعم قلآ

 ذخا الک یف ولم هکردلمعتسم . هتیناتعم كلیا ضبق ینحور كنفولخم یلاعت قح

 قاعت ند ادا انطابال ارهاظ دوخای انطاب ارهاظ كحور ینعب ندکلیا ضبقو

 لوا قش ردنرابع ندکلبا عاجرتساو ضبق هقالطا بناج بودا عطق ینفرصتو

 ةاصح ( ةافولا ) هحور ضبق یا هللا هافوت لاق ردقح هلوا مون یاو توم

 هنسح ( ةيفوملا ) توملا ىا ةافولا هتکردا لاش روند هکلوا ردسا هدننزو

 نیما كنهرونم هنیدم هد.نزو هل دم ) هیفولا ( ردیدآ هب رقرب هدشزو

 | رونبد هنغابقرونت هدننزو ربنم ( افیلا ) ردعضومرب هدنزو ءاعس ( هافولا )
 روند هرب هاوح كسکوب ندنفارطاو رونید هن اضج رک ی رلکدلبا ج خب رکو

 هدشزو دجا ( قوا ) هدنزو یر رونید ید قو هلاه روند یخد ةافیم

 هدننزو لعافت ( یفاوتلا ) ردرایاحع قوا یا نب هللا دبعو رطم ن قوا ردندامسا

 اومات اذا موقلا یناوت لا : رد هنسانعم قلوا مات بولک هبارا رب هلیلاب سان

 هنز یبعوح لاقب روئلوا قالطا هنزو قناد ترد هلمهردرب ندنازوا ( اولا )

 هلن وكس كف افو یصف كواو ( قولا ) یابلا قیئاود هعبراو مهرد وهو قاولا

 ؛ ظفح قفقاص ی هتسنرب هدننزو هبغال ) ةيقاولاو ( هدننزو هانک ) ةیاق ولاو (

 برعلا لوقنو هناصاذا ةيقاوو ةباقوو ايقو هبقب هاقو لاقب : ردهنسانعم تنايصو

 ايقو تيقو دق لوقتف ما الوا ملصاوا هيلع عبراو همزلا یا كعلظ ىلع ق

 هنغاقسغا كغايا ردرضاح ما ندهباقو هكر اريد كعلظ ىلع قرلب ص یمیابقوو |

 یدنک دارم هکردکجد لیق تنابص یکیبشن .ندن اکرح جراخ ندک هدهع بوقاب

 یدنک نسادشا دوخای ردکعد هلوا رهتشم هلقلب ويعم ساسالا نب نقاص یکبیع

 نس هلوا لوغشم هنس هل اغ یروما كریغ هدعب بودیا حالصاو طظفح یزیلصم
 (قوو قوو )یدلیا روص هدي رل هدام قرو علظ یلیصف هرزوا عاشاكلئم و ردکعد ۱ ۰

 اذا ايقوو ابقو صالا تبقو لوقت رد هنسانعم ابا حالصا یشیارب هدنزو ىع 1

 لا رونبد هب هنسن ناوارفو مان ( فاولاو )) هدننزو غ ( قولا ) مهتنا

 ٠ سرفلا قو لاقب : ردهنسانعم ققرشاط یغایا ندکعروب نیل
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 درب هب رك كنءهمه ( هاعبالا ) رود هیافوفو وب رغو هلا یغدوب
 لاش + ردهنسانعم تمرد ڪڪر و هلنفح اذا هاعوا لاق : ردهنسانعم كلنا طفح
 ردلمعتسم هنسانعم كالا قببطلو لش هدنسوصخ یفافلاو همم اذا ءاعوا

 یاسنم هلفلوا هنسانعم یاس بوب وف هرجا باقرب یبهنسل رب لسالا ف
 ثیدسلا هنمو هبلع رف اذا هبلع یعواو هاموا لاض رد ذوُغام ندنآ رو نم
 هلا یعوبف یعونال "عسال ] مالسلا هیلع ىلا لاق نهب [ كيبلع ها یعوبف ىعوتال ]
 ءامباو تكف زر یییصتب یز اجو كبلم مادبف ةففنلاب یهو یمسجتالیا كبلع
 4 دج یهوا لاف : رد هنس انعم كس هلبهحو لاسبنسا ینور كن هکر

 لاقب : ردهنسانعم كمك هلبهجو لاسیتسا ینورب یخدوب ( "اعبتسالا ) هبعول ادا
 هداب رفو ویرغو هب هطاعش هدننزو اصع ( اولا ) هبعوئسا اذا هعدح یعوتسا
 كواو ) "ع ولا ( دیدش یا امو سرف لاف ر وند 4 ددشو زواو روند

 عچو طففح رونید هاف هللا « زمه لدم ندواو ( *اع "الو ) بو یرسک
 ( ةيعاولا ) فرفنلاىا هاعالاو ءاعولاق مج لاقب رولک هبعوا مج ردندنسانعم
 ردلکد هنس انعم هخراس ېک یمهو كبره وج هسخوب رونبد هدایرفو ور
 موفلا ةپعاو تعج لولو توصلاو خارصلا یا ةع اولا تمفنرا ساسالاق لاق
 یاو وه لا : رد هنس انعم یعارمو یلاوو ذنفاح ( یعاولا ) ما وسا یا
 ئوف ظوفحص ندکلکوب بولی روب هدننزو یمص ( یعولا ) هیلاو یا مقبلا
 .  یایلا هقلوم یا غسرلا یعوموه لاض رولوا فسو هب هېکلیب نالوا دن» وزو

 | ویو هنس هط امن كما هدننزو ىر ( یفولاو ) هدنزو یف ( اغولا )
 |[ ( ةبغولا ) مبلجو ممنوسیا مهبغوو موقلاثو تمم“ لوقت رونبد هد ايرفو |

 4 ىفابلا هنم ةذبنىا ربخ نم ةيغو لاقب روند هب هنن هج رادغم رب هدننزو ءرمت
 : رد هنسانعم كلبا هدنفام بويللا صقل ىناعو دهع هدنزو هاض- ( .ءاةولا )

 لاطاذا ؛یشلا قولاش : رد4بانع«یلوانوزوا هنسل رو ردغدنم هافوینیدههلب قو لاق

 ۱ ىلص هلبعخ كواو ) قولا ) رع لوطب یا "۶ و ثناو نالف تام لا هنمو

 ايفو "یشلا قو لا : رد هنسانعم قلوا رفاوو ماتو ناوارف هنسر هدنزو ,
 ندکلک رار هدنزو مات هک نه هام قاوا لداع. هلاغنم مه رد و رتک و ماذا

 ندوب رك كن همه ( "خال ) هادع اذا لاقثثا مح ردلاقو لا ردترابع
 4 دهعلاپ قوا لاق : رد هنس انعم كلبا تاعایمو هدنفام بويعا ردغ هدهع

 یشااذا هبلعقوا لاض : رد هنس انعم قغآ هبرزوا كن هتسن رو قو
 RF ایفاو هاطعا اذا هقحانال» یفوا لاش : رد هنساتعم تاعرب و , راپ فەتىترو

 اذا موغلا تفوا لوه زدباقو هتب دعو كل هکابوک رد هن امم ت 4 ,ا
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 رولوا لمعتسم هل | لاو زدکعد یدلبا تدصو هیسک ییدلبا بصن یصو یلاموش

 هکهنسانعم هوم دعب هلافطاو هلامق فرصتي هلایصو هلعح نالف ىلا نالفیصوا الث
 هدننزو ةاصح ( ةاص ولا ) ردکعد یدلیا بصن یصو هنلام افلطم یفالف
 رد راسا هدننزو هینغ ( ةيص ولاو. ) هلرسکو ىح كواو ( ةیاصولاو )

 رونید هلام یی دليا تیصو كتيم هیصو كلذک یبصوو یباص وو یناصو لبق
 ىس هل ودعم هحن و ةيص و و ةاصوو هب یصولا یا هتبص و اذه لاقي
 رولک اصو ج كنطظفل ةاص و روند هنن رالا د ام رح یرلق داغب بوراص

 هنسن هدن زو تغ ) یصولا ) رولک یصو یعجج كن هبص وو یک اصح

 سس كنس دنکو یص وا یا هل یصو وه لاق روند همدآ ندبآ تبصو

 هدنثنؤم كلو یصولا یا هتباصو یصولا لبق لاقب رونید همدآ شغوا تبصو
 هبثثت لوفلع رولک هایصوا یعجج یک لیکو رولوا دار یتیمسا هکرونید یصو ید
 هڪ رد هنسانعم تكلنا تدصو هد و كجا بصت یمو ) ءاصرالا ( رک یعجبو

 یادخ ارز مکیلع ضرض یا [ مدالوا ف هللا مکیصوب ] یلاعت هلوقو یدنلوا رک
 ج ورم هحو یسهدام هبص و هکر ید حراش ردناجاو سا تدصو ندنف رط لاعمم

 روخلوا لامعتسا هش رلانعم سا و یقاطعتسا ازاحم و رد هام قلرععا هرزوا

 یلط یانعم هکهتن رولوا هنسانعم باجتاو يما دتبلا هدقدلوا دراو ندنفرط عراش

 ردهیماهفتسا فلا هدارو مهرخآ مهلوا هب یصوا ىا ةيالا [ هاوصاونا ] یلاعت
 كفلا و یھ ڭا ەد دشم داصو هلواوو كن ای ( یمو ر) ردزیضعم یعب رشن و + و

 یعر ( یعولا ) یئابلا ردیشوق هجانآ هدندنع راضعب ردیدا شوقر, هل رصق
 ردنرابع ندقلفاص هدبلق هک رد هتسانعم تكلر زا یزوسو قللاص یهنسنر هدزو

 : رد هنسانعم كمشتب بولوکوا هجم رک ۱ كیک قینص هدندب و هعچ اذا هاعو لاب
 . روند هبوص یراسو هنبرا نافا ندتحارح یعوو منع ىلع ًاراذا مظعلا ىعو لاقب |
 لوقیع رونید هب یلفحو هدایرفو ور رغو ةدملاو میقلا یا یعولا هنم لاس لاقي |"

 | "صوصخم هشت کرد هندانعم قارتفاو ولتو ردصونصخم هنب را هطاهش كنف بالک |
 :كساغو تردقو دب یا یهو هنع یلام لوقت رولوا كد راجانو یرورض هلغلوا |

 هدننزو یف ( یعولا ) هنود كامال یا كئ نع كل عال لا : رد هنسانعم
~~ 
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 اذا ؛یفلا یثوا لاض : رد هنس امم ینمرفج پوکج هئورس هجا هاب
 هرهاظ ینسهبام كلکرکوب نالوا هدنعسو هن.ردشوف كب یآو قفر هجرشسا
 ین هتسا و و یرملاس هدنفام جرحا ازا هسرف یشوا لاف ۶ ردهنساصء قرف

 ی رادقمر ندهنسل نالوا هدنادپمو هل اذا *یللا یئوا لاف : ردهنساصم تك

 یی هنسخ *اودو جو ايم ذخا اذا مهاردلاق یئوا لاه : ردهنسانعم كلبا ذخا
 هایس ( هاشولا ) هأرب اذا شبرلا هاودلا یئوا لا ؛ ردهنسانعم نفثفاس

 كلامو هلام قوج ردعا ندنسس هدام هاشبا نالوا هثسانعم لام ترثک هدنزو

 نالوا «دنسس هدهع هلکمنرکس كب یآ یدو ( هاشبنسالا ) روئید هنفلفوج
 هاشوا ینعب سرفلا یشوئسا لاخ : ردهنسان ی رج هرهاظ ینسهام تفکر کو
 هاشودسا لاه : ردهنسانعم قلفارغاو كی رحم بورغاح نوعا لاس را هل رب یدآ رو

 ردعچ ندنلنفل ىئاو هدنن زو اف ( ةاش ولا ) هلسربل هک رحو ءاع داذا
 مه لاش روئلوا رییعت نز هک هک روند هرلندبا برش نوللآ هد هناخم رض

 رد هبسشاو ین« روتہد همدآ دلولا ربنک یتاوو به ذلل نوا ملا یا ةاشو
 يک یبربف هدند هدنزو لاعتفا ( هاشنالا ) هنس انعم لاح روید هه الجو

 ىلابلا 4 ناک رسک نم ؟یرب اذا مظعلا یشنبا لاب : رد هنس انعم قتلوا
 قلوا ھا تسب نکبا ردغیلاع هسکرب هنوکم داسو یصف كواو ( ىمولا )
 ةعفر دعب نسخ اذا ىناثلا بابلا نم ایصو یسب لحرلا یصو لاقب : رد هنس انعم

 لاب : رد هنس انعم قلوا يحاس نیکمورافو بونل رغآ نکیا عبطلا فیفخو
 رد هنس انعم قلوا لصتم ٠ هرخآ "یش هنسن رو ةغخدعب نیا اذا لجرلا یمو

 رد هنس اعم كليا لصو هرخآ "ید ېي هتسنرو هب لستا اذا 4 دلا یمو لاخ
 كرلواو ةهاسوو هاسرو هدننزو ىلص ىم وو یموو ه هلسواذا + یثلا یمو لاغ

 تیسو لاغب : رد هنس انعم قلوا نق هنب رب یرب یرلتوا كر, هب
 كن همه ( هءاسبالا ) اهناب لصنا اذا ةءاصوو هاسوو ابص وو ایسو ضرال

 رد هلشرابس همدآرپ یتسلشبا كنهنسنوب هدننزو هلعفت ( ةيصونلاو ) رك
 هکرید حراش هبلا دهع یا هاسوو ءاسوا لاه : رد هنس انعم كمردتا هدهع

 لاسنا رد ذوخأم ندنوب یعرمن فیس وتو ءاتیا هکربد حراخ هبلا دهعیا ءاسبا
 ةبصو هدنسهدام ىنظفلدهع اریز ردشابا زامماو رصق فلوم ردع رفتم ندنسانعم
 یدنک هکر هدتفل هاصیا لسا یدلیا ریست هللا دهع یبهبسو هدار وو هلا
 هنافو دعب هدعرمشو روند هکللا بلط یتسلشیا كشيارب ندمدآ رخآ رب هدنتییغ
 الم رولوا لمعتسم هلا مال یس هدام ءاسبا وشاو ردر اب ندبلط یتسلخاا
 ا نوجا نالف هک رد هنسانمم هوم دعب 4هکلم رارید اذکب نالفل ناق یموا
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 تفز هک ردلمعتسم هنس انعم قلاغوج قیرذو لس كمداربو هنیسو هيلع ماذا |[

 قالطا هن دعمزاف نالوا یببهذ یشوو اورثک اذا نالفونب یشو لاش ردثعاب هبایئد

 كن هنسنرب هدننزو هدع هبشو بهذ هيف ندعمنم یا یشو ه رجح لاش روشلوا

 رونلوا ربیعت هحالا هک ردقح هلوا ینول قشراق هتنول لصا دارم هکر وند هننول

 یاعتهلوق هنمو حراشلالاق هيلع ادئاز ینعی هنولیا سرفلا اذههیش نسحلام لاقب |

 ٠ شاال لیوط لبللا نولوقبو ابنول راس فلاخم نولاهیف سبل ىا [ ابف ةبشال ]
 نکل ردنوزوا هک هج رک ینعی هربدا نادیراام رب دو یکفلل هرهساالیا هتبش |

 هشیدناونهذ لاغشاو رکف لاعا نوا هدام نالوا دوصقم مویدنو یأر «دنا م

 كح راش ملی باکت راو لم یربس بعت بولاق ند وةبوا هدنننخ كما |

 دوخای لاعفا هروک هنغب دلوا هلیدم كن هزمح یس هلک شال هروک ا

 دوخای كمللا شقن رد ماللا صوقنمو لبقتسم ماکنم سفن ندناب هاعافم

 شقن هک رولوا ند الث هروک هنب یصقو رد هنس انعم قم رقج یشن

 كلا هظح المو رکفت مدیمد هرصا هصک هدیسکیا هک رد هنس انعم كلا

 شقن بوبل هجالآ ېب هصک هلا رکف لاما هدقل زس وقوا هک ایوک ردکعد

 هاشاو یلصا هروک هنفیدلوا ندهلعاغم هکیدلافو رولوا راشیا ینشقنو بودیا

 . الو شا هغیص فرعتالو كفلومو رولوا لدبم هبهرمه واو ېک «اساو بولوا

 هینبما هک ایوک هلا هحوتفمنیشو هروسکم#نمه یسهلک شا هدنلوف اهشرصت هحو |

 مالک رلضهبو ردلکد مولعم یابتلا هلثم یانعم هنو یهجو كنسهنبص ف ردهدنس |

 قلزسوش وا راهصک یب نوعا هداملوا یلاعتقح هلکلیا لج هنعق وم اد یر و نم ۱

 تآ هدننزو یلص هلب كنء.مه ( *یئالا ) رولوا كعد هیلیا راتف رک هننجز ۱

  ه سرف لاش رونلوا ریبعت ربا حابص هکرونید هبهرغ نالوا هدننلآ كنق 1

 لقب رونید هضاب نانلوا ریبعت لېک هدنغابا كنآ تلذک ةرغ هتسحف یا یشا ۱

 لعفت ( ینوتنا ) یدبا "یئو یلصا كنوب لیلا یا یش الا نسح سرف ۱

 هيف یثو لاقب : ردهنسانعم قول هحالآ هلکعرسربق احتاج لافصو جاص هدننزو |

 اجاج یرلتابن ادتبا كرب هلب سسک كن مرمه ( هاشیالا ) ةبشلاک رهظ اذإ بيشلا

 اس لوا جرخ اذا ضرالا تشوا لاق ۶ ردهنسانعم كميا روهظ یک شوقن ۱

 رد هنس انعم یلشب هکمروک یرلامرخ هزا بولوا یرافروف كنحاغا امرخو ا

 لاقب : ردهنس انعم قلغوج یلام كمدآ رو ایطر لوا یقر اذا ةاخلاتشوا لاق |[

 كلا جارضسا ىتموهفمو انعم كرعش راي كمالک ربو هلام رثک اذا لجرلا یشوآ ||

 هجرادقهرب هدندعمو رعشوا مالک ینعم ,جرختس اذا لح رلایئوا لاقب : رد هنسانعم | |

 ی هنسنربو بهذنم ریس هیف دحو اذا ندعلا یشوالاقب : ردهنسانعم قوم نوتلا ۳

 ۷۲۷ عبار



۹ 

۱۲۹ 

 یاهارولایم هتباوه لاف یدئلوا یالطا هذلوا هدندرآ كوا دلو روئلوا نالطا

 . قالبوط هنسلر 4نوکس- كبازو یصا كواو ( یزولا ) یواولا «دلو دلو
 8 ہک كنهومه ( "را ) عقجا اذا پزو *یئلا یزو لاف : رد هنسانعم
 ۱ نم را ودهناخ و هدئسا اذا هرهظ یزوا لاق : ردهنسانع« یقمایط ههنسل , یبهف را

 35 نیطلااهناطبح لوح لەج اذا هرادل یزوا لاف ردهنسانع ینلروماح یسهروج
 3۳ لبطاق یزونسا لاف : ردهنسانعم كمرو هفرا ههنسنر ( ها ریتسالا )

 روئید هکسشا دالح نکود شاطو زواب هدنزو یف ( یزولا ) هبف دنسا اذا

 هب لعاف مسا ( یزونسلا ) رونید هرودو جابوطو زانفط ینصع یسدوکو
 بنام یا زونسم "ی لاضش روند هصختو ههنسن تیدمد ېک لیم هيس

 لری دنو یأر ك رخا پولوا لماع هبأر یدنک همه هکر ونبد همدآ یا رد وح و

 ( ءاسبالا ) یابلا هآ و دبتسم یا زوئسم لحر لاض هوا نبا تمحام

 كيمو هفلح اذا همأر یسوا لاه : رد هنس انعم كلا شارت ل رک كه مه

 ] 4 رمق كفلاو ى كيم ( یسولا ) هعطف اذا هاسوا لاغب : زد هنس انعم
 | «قلصانوهو یسولاب همأر یسوا لاب رونلوا شارت شاب هلکناهک رونید هبهرتسا

 ۱ هبلسا یبم هروک هیارف ماما هکربد حراش رد یلعف هعلوق هارف ماما یئزو كنوب
 هعبر یب یسومو یدلپا رو مم هدنس هدام سوم یلیصف رولوا ثئّومو بولوا
 هتزانک كن هغلغون نالیک هثاب هدکنح سنوقلا یمومو ردیعسا رفحرب هدندروب

 | هدنس هلکسا دنه رحم ( یوم ردب ) رولوا نیکسک یک هرتسا هک روند
 كلنا قل راسکغو راب همدآرب هدننزو ةاهابم ( :اساولا ) رم ومرب

  ندمدآرب ( "نما ) ةیدر ةغل یهو هاتآق ةغل هاساو لاق : رد هنسانعم
 8 ینساو 4 تلف اذا هنبس وتسا لوقن رد هنس انعم كنسيا قل راسکغو قلراب
 ] كن همجم نيدو ىع كواو (ینولا) ئابلا هتیسااوهتبسأتسا لاغب نا باوصناو
 8 هس رولوا ندکنر هره رونید هنس هحالاو هنشف كنس هلوقم شاغو زب هلنوکس
 ۱ هوت هحالا هروک هنناب كح راش هشقنیا بوللا اذه یشو ینجعا لوقت نوسلوا

 نسحاام لاغ رونید هنب ره وج نالوا هدنبوص كحق فبسلا یثوو روید ید
 | شافغو بو رارولوا ردصم هدننزو هدع هبشو یشوو هدنرف یا فبسلا یثو
 . بوبلشغ هلا راکنو شف لزوک هک رد هنس انعم كلبا هجالآ ىس 4 وقم

 . هثسح ةبشو ابشو هبشپ بوللاینو لاقب ردنرابع ندکللا ظنت وخو نیز
 قم ردشفاب رلنالب همزود هزوسو هنسحو هنشقنو همن اذا ینانلا بابلا نم
 هدننزو هانک هاشوو یشوو هاش بذک اذا مالکلایشو لاغ ردلمعتسم ةن اتعم

  ةیاشوو ابشو ناطلسلا ىلا 4 : یشو لاق ردلمعتتم هتتسااتس كلنا تیاعسو 3
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۱۳۱۰ 

 | رب و هریغ رهظاو هدارا یا اذک نع یرو لافب یک كلا دار دیعب یانعم اداقعا

 | ندنا ینالاح یسهلوفم ماظم و ثداوح نالوا هحوتم هنف رط بودا ترصن همدا

 هلا هدحوم یاب هدارو هعفد و هرصن اذا هنع یرو لاقب : ردهنسانعم كما عفد

 : رد هنسانعم قمرقچ شتآ ندقامقج ( ءاریتسالا ) ردطلغ یرلهفسن هربصب
 | هدع ( ةيرلاو ) هدننزو هرم ( ةيرولا ) تيروا یتعع دنزلا تیروتسا لافي

 | یرلهدرخ نوطوا و قوع و هرواع روند هنغرتوط شنا راس و هواق هدننزو ۱

 | ( ةاروتلا ) ةبطحوا ةفرخ نم هب یرونام یا ةيرو ةيرو كدنع له لوقت یک |[
 مالسلا هيلع یسوم ند هعبرا بتک رد هلعفت ند رو نم یانعم هلبحف كنات

 | بیس ردعا ذوخأم ندنس هدام دنز يرون ردیعما باتک نالوا لزا هنبرلت رضح

 | برعم ندين اربع ءالع رثکا هکربد مجرتم یدنلوا قالطا نوجغیدلوا رونو *اینص

 هلعفت یئزو بولوا ی نویف وکو رد هنسانعم هاینضو رون رد رابهاذ هنسلوا
 | هب هصف یسرسک كنار نوحا فیفخ ردندنس هدامدنز یرورد رابهاذ هنغب دلوا

 هنس هلک ةاموم یبلأتو ردهلعوف ینزو هدندنع نورصبو یدنلوا بلق هفلاو لید

 یا ربع هلهجو وب هایم كلا رارب دار ون رفس رادو الاح ردیبم هنغیدلوا ریظن
 | بوتروا ىب هنسن رب یندو هدننزو ةاه ابم ( ةاراولا ) ردبلاغ قلوا لصالا

 كفل ریک هدننزو لعافت (یراوتلا ) هافخا اذا هاراو لاقب : رد هنسانعم كلریک

 | تنوناخ ضئاح هدننزو هینغ( ةيرتلا) رنتسا اذا لجرلا یراوت لاقب : ردهنسانعم
 | ندنرفض هکرونید هبوص هجقنالو ییدروک هدنفو یکیدلیا لاستغا نوحا رهطت

 دنع شئاحلا هارتام یهو ةب رت تیآر تلاق لاش رولوا یتخو لفا ندنردکو
 هدننزو ىف (یرولا ) ةردکلاو ةرغصلانملقا ربسلایشا *ملاوهو لاسنغالا
 | كفلوم قالا یا "یاوه یرولا یا یرداام لوقن ردهنسانعم قولخمو قلخ

 هقالع یریکدلبا رتس یضرا هجو هکردهنسانعم هافخاو رتس هروک هنناب هدرئاصب

 | هنالوا هدنرفو مصع رب بویغلوا قالطا هقلخ كجلکو شمک هلتهجوب ردهلیس
 | ( ءارولاو ) قرلوا ینبم هلال تاکرح ثواو ( *ارو ) رونلوا قالیطا
 | وه لاش ردندادضا هلغمنلوا قالطا هنهج هسکا ردندفورظ قرهلوا هفرعم
 | یتعی ردهانعمر یسیکبا ارز ردلکد نددادضا لوقیلع كمادقوا كفلخ یا هلءارو

 | بولوا دام تبراس هعفدرب هلغلوا هنسانعم رتس بولوا ردصم *ارو لصالاق

 | راس رکب هدنلاثم رکب ءارو دیز الثم رولوا هنسانعم هسکا رولوا ینانعم هلعاف

 روتسم دز هدنلامم دیز ءارو رکب كلذک رولوا هدنسهسکا كرکب دیز هلغلوا

 دودعم نددادنما ندنفیدلوا یسن ما هلتهجوب رولوا هدنکوا ثدیز ركب هلفلوا |[
 وا هنیدل ودلو كهدآ رب ءاروو رولوا تهح نال ندنسهقیقلاقف سپ ردلکد. |

 EOE ت ات تا تر

eyسس  
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 روید هالسرا هدننزو نسم ( یدولا ) ربسف یا ةیدون لجر لاق روند
 ؛ رد هنسانعم یقل*رط هلبلوکس كن همم“ لاذو یصف كواو ( ینولا ) ئابلا
 هب یرفا هدننزو هرم ( ةبذولا ) هشدخ انا نو هدب ههجو یذو لاقب
 بیو روند هوس هحرآو شرمو محو یا ةبذو هد لاغ رود هب یزسو
 ۴ یاأتم هدنازو ةاصح ( ةاذولا ) بيع یا ةبذو هبلام لاه روند ۵ هسیخو
 لاسبل هب یااتام یا ةاذو هخاصا لاه روید 4 هنسن قح هنلوا هدبجترو

 ندنم سراب ندمرو كناوبحو نانا هيلوكس كنارو یصف كواو ( یرولا )
 رونید هبهراپ دبدش لوش دوخاب رونبد هکرجو هنب را نالوا ثداح هدنفوح ینا
 یا یرو هفوح ىف لش هلوا یدوم هننهوق ن رباو ناف بولوا ثداح هدو رسا

 كمدآ رولوا ردصء یروو حفلا هلم اش دیدش حرف وا فومملا ىف میت

 یرو لاش : رد هنسانعم كلنا داپ رب نیرا نالوا تداح ند هراپ هدنسپ رحا

 قمر وا هنب رکج قآ كمدآ رب و هدسفا اذا ابرو یرب هفوج ملا
 ه رو یروو هب ر باسا اذا انالف نالف یرو لاض : رد هنسانعم

 راشلا ترو لاضب : رد هنسانعم كمنل ولع ب واب شنا هدنزو هدم
 ترو لاقب : رد هنسانعم قلغب كيلبا و غاب بوروع هود و تدق اذا ةبرو ابرو
 هدنئزو هدع هبرو هدننزو ینع "یروو یروو ابف و اهمعخ رثکف تنم اذا لپالا
 ةیرو اب روو برو یروو دنا یرو لا : رد هنسانعم قمغج شنا ندنامقج

 قوا نوفلوط یتسعم یکیلبا تكنهدوک و هرا تحرخ اذا عبارلاو نائلا بابلا نم
  كنءهنمه ( هاربالا ) زنننکا اذاعبارلا بابلا نم ايرو خلا یرو لاغب : ردهنسانعم
  نعسلالبالایروا لاب : ردهنسانعم كمردنلکیا بوردنلغاب كازومس یهود هبرسک

 دنزلاتیروا لوقت ردهنسانعم قرفج شنآ ندقمفج و اهبقن و اهمح رتکا اذا
 هر ویو رونید هنلع نالوا شراع هرکح قآ ( ةيراولا ) هرات تجرخا اذا

 هنر هادیا هیراو هتباسالاقب ردنیعلا زومهم هثر ارز ردلکد ذوخام ندنظغل
 | یراوو رونید هنغا يا نوخلوط و زوم هدتنزو ینغ ( یرولاو یراولا (
 الغا كب ولهحمار زتو راثلا هلم ج رخ یاراو دنز لا روند هغامغج ولشتا

 [ ندقامقچ هدننزو هلعفت ( ةيروثلا ) ادج عبفر یاراو كسم لاغ روند هکسم
 ۲ بوتروا یبهنسنرو هران تجرخااذا دنزلا تبرو لوقت ردهنسانعم قمرقج شنا
 ۱ راهظا یربخ رب و یبیدرفال رب و هافخا اذا ېشلا یرو لاق : ردهنسانع. كليك
 ۲ هارو هلعح اذآ ربا یرو لاه * ردهنسانعم قعوق ةداقخ هدر بوبلتا عرصتو

۱ 

۱ 

 طفل رب الثم ردهنسانعم كلا راهظا یربغ هد رهاظ بودبا دام یهنسن رو
 مدح ةنيرق هلوا دیعب یرب وا بفارق یر بولوا یتلالد هانع.یکیا هک ه سلنا رکذ

 ٠ اراعا
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 روند هلوب نالوا یلادتعاو دصف هکرد هنس انعم دصاقو ادم اقب رط یا ایخو
 ك روب لدتعم خو هلنینرسک رولک یغوو هدتنزو یتع رواک و یعج ||

 هلعذت ( ةيخوتلا ) ادصق راس اذا ایخو یخ لحرلا ىو لاقب : رد هنسانعم |
 ههحواذا مالا هاخو لاش : ردهنسانعم كلبا نسعت و هیحوت هشدار ٍیمدآ رب هدننزو

 ) ءاحتسالا ( یرح اذا هاضر یو لاقب : ردهنسانعم قاق یرح یهنسنرو هل
 هدننزو لعفن ( ینوتلا ( مهربضسا اذا موقلا یخوتسا لاق : ردهنسانعم رابخسا
 یرسکكلاد ( ةيدلا ) ینابلا هارح اذا هاضر یخوت لاق :ردهنسانعم ی یرح

 یعجج ردیساهب یناق هکرونید هباسهنوخ نالبرپ و نوجا لوتقم هلیفیفخ كناب و |
 رد ردصم لصالا ق هروک هنناب تكحراش هقح یا ليتقلا ةیدیدا لاق رولک تاید ۱

 هدننزو دعو ( یدولا ) ردضوع ند هفوذحواو ءاه یهدنرخآ یدبا یدو ض

 لاقب : ۰ ردهثسانعم قمردشلق نشر رو هتد یطعا اذا هدو ايدو هب دن لبتقل یدو

 ردهنسانعم قم راضی ا نوح ا قعا هیشب ةیداب نوحاقعاش ةروغویو هب رفاذامالا یدو

 هحوبوق ناقح ندرکد لوبلا دعب یدوو برشیلوا لوبیل ىلا اذا ریعبلا یدو .لاقب
 بجوال یدولالاقب رکذپساک هدننزو ینغ رونید د یدو رونید هرفحوص واتجوزل ||
 رد هنس انعم كمك یدو ندمدآ رب رولوا ردصءو لوبلا دعب ج رخام وهو لسغلا |

 راربابورل هبنو رلغاط ( یداولا ) یدولا هنم جرخ اذا ایدو لجرلا یدو لاقت !
 هب دواو *ادوا یعج روئلوا ریمعت هرد هکرونید ۰۶ قربآو قحا نالوا هدنرلقلارا

 ی رد انان نالیس کردند هدام یدو هکر د حراش رولک و ةادواو أ

 رد هم اه قلوا اله 4 ا تنه زمه ) ءادب الا ( رددوا ندروک ذم ۱

 لاقب : رد هنسانعم كجا دی كانو مادعا یدآرب و کاله اذا لترا یدوا لاق ۱
 لاق ء رد همس انعم قلوا قرغنسم هغار و حالس هسکر و هب بدذاذاتولا هب یدوا ۱

 لک یدو لولا دعب ندنرکذ كمدآر و حالسلاب رفکت اذا لحرلا ىدوا
 رارقاییفح 4 ( ءاديتسالا ) ىدو نعم لحرلا ىدوا لقب : رد هنسانعه |

 هاله هدنزو ىف ( یدولا) هبرقا یا قح یدونمالوفت : رد هنسانعم كالا
 كحوک هدننزو غ ( یدولا ) كالهلا ىا یدولا هباصا لقب : رد هنسانعم |

 ناقح ندرکذ لوبلا دعبو رد هدو یدر هم روند هنب رانادف امرخ تكجوک
 ) هیدوملا ( یدنلوا ر كد هکر ونید ید ید و هک هت روند ه رغح وص وانحوزل

Oجرخب ادا لحرلا ید و لاق رد هنسانعم قسقح ید دو ند و  

 ود نوسقا ی دوس رر هنس ه زا ج اقا لوش رولوا ےسا هدونو یدولا هم

 هب یشک رودو و رواک یداون یمچج* رلردبا دنب تو هلکنا یتسش ۶ : كنەنائ
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 هدننزو نف ( یحولا ) هنسانعم رافس موکع روند هنب رو هقرآ كچوک
 رال یا نحو لحر لاش روند هپسک نالوا ندناپپق تادا زسنمفنمو ربح
 یابلا ر دبسا كاہدج یباصصلا نرقم ن ناممن هدننزو ییپم ( یم ) هدنم
 ۶ رد هنسانعم كلبا تراشا هوك كلهمهم یاحو ىصق كواو ( یولا )
 هعبرس تراشا هروک هنناب هدراهب كفلؤ» راشا اذا اپحو یحم هبلا یو لاقب
 ندییکراو هلمالک شب رعتلاو نمرلا هحو ىلع أ موفیم یاذعمو ردعونسوم هنسانعم
 رولو تروص هد 4تاتکو رولوا لساح هراشالپ هلحراوح شعب و هوس درحم

 ید سبافت هفشب ندنرب هدراسب و رونلوا لامعتسا هدنر ره كرلنو ةلثهح و
 : رد هنس انعم ینمزاب وزاب یحوو یهتنا راردبا تمحارم رلثلوا بغار هلغلوا
 یعاباو روئلوا قالطا هانکو هما شلزاب و هنینک اذا بانکلا ثبحو لوفت
 رد هنسانعم ماهلاو الوسر هبلا لسرا اذا هبلا یحو لاف : رد هنسانعم كمردنوک

 لاقب : رد هنسانعم كوس زوس هحولزیکو همبلا یا اذک هبلفق هللا یحو لاغ
 ثوصو رونبد همالک نانلوا اغلا همدآ رغآ رب افلطسو ابغخ هلک اذا هبلا یحو
 لح رولک "یحو ج نوسصسل وا كراس كرکو كناسنا رڪ رونبد هزاوآو
 الآ ایحو لحرا یحو اخ : رد هنسانعم كلا تعرس یحوو هدننزو

 ثوس هدرلنو هدننزو :اسح ( ةاحولاو ) هدننزو اصع ( اولا ) عرسا
 یا موفلا احو وه لاغ روند هناشبذو دیس كموفر احوو رونبد هزاوآو
 رد هنسانعم عارساو هلجمو هنسانعم كلم رونبد «هنشرفو رونید هشتآ و مهدیس

 لصنوو عارسالاو ةلجعلا یا احولا احولا مهلوف هنمو ردتفل هد هللا دم هدنوب
 (ماحمالا)عرسا اذا هاو واحو یمحم یو لاقب و ردب وصنم هرزوا "ارغا هلیا ریش
 یوا لاش : ردهتسانعم كمردنوک یبهتسنراا ییهسکرب همدآ رب هل رک كرمه

 فوخ هبلفو همهلا ىا هبلا هلا وا لاض : رد هنسانعم ماهلاو هنعباذا هيلا

 ایف عفو یا هسفن تحوا لاقب : رد هنسانعم قتلوا كانفوخ بوشود هشبدناو
 لجرلایون لاخ : ردهنسانعم كلا تعرس هدننزو لمت ( یوتلا ) فوخ
 یش لاف : ردهنسانعم كباچ ولتعرسو زېت هدننزو ینغ ( حولا ) عرسا اذا
 بورغاح نوعا كمردنوک هرب رب یمدآرب ) ءاصتسالا ) ع رسم لج یا یو

 هلسربل هاعدو هکرح اذا هاحوتسا لاه : ردهنسانعم كلنا قی وشنو كي رحم ینآ
 همهفتسا اذا هاحوتسا لاق : رد هنسانعم تكلا بلط ینک ارداو مهف كتهنسنرب و
 هلحتاذا هاحو لاخ : رد هنسانعم كلیا لی هبسکر هدننزو هلعفن ( هبحوتلا )
 . ؟ رد هنسانعم كلبا دصف هلنوکس تكنهمشم یاخو یصف كواو ( ینوف ) یاب
 خا لا ردپا دصفسکره هکرونبد هلویدقعمو هدصفاذا ابخو هبخ هاخو لاغب
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 هدعو ندمدآ رب ( ءاتيتسالا ) دعتا اذا لحرلا یأتا لاش ردهنسانعم كما لوبق
 هدننزو لعافت ( یءاوئلا ) هدعوتسا یا هاءوتسا لاق : رد هنسانعم كقتسيا |

 یحف كواو ( ینولا ) یفابلا اوعقحا اذا موفلا یءاون لاقب : ردهنسانعم كکرب
 (ینولا ) یابلا ردهئو یدرفم هنسانعم تائیح روند « راکىلوك هلئوکس كاتو
 هدیکرت روند هعحو نالوا هدلصافم کرد ا الو هدننزو یسح هللا هثلثم یا

 رب هدننزو ةيمرع ( ةيوملاا ) ءاو یا یفو هلصافم ف لاقب رونلوا ریبعت یزص ۱
 یهف لوهحلا ىلع هدب تئثو لاقب رونید همدآ شلوا ادب یزنص هدناصفمو وضع |

 ندنظفل ىثو هدننزو یده هيم كواو ( یولا ) ىثو اب ةئوثوم یا ةينوم أ
 نالوا ی وکرم كمدآ رب هلب رسک كنءمه ( ءاثبالا ) ردکعد راب رص ردعچ
 رسمکننا اذا لحرلا یوا لاش : ردهنسانعم قلوا داب ر بونص یک دوخای ناویح

 هزرکو هفموج رومد هلل رسک كيم ( ةءاثيملا ) ةنيغسوا ناوسیحنم هبكرم هب
 قن رطاي قايا هدننزو اصع( ىجولا )ىلابلا ةبزرللب ىا ةءاثيلاب هب رض لاقب رونید | ۱
 دوخای قلوا هدوسرف بونشآ ندکعروب هدر, درس قلشاط دوخاب ندکم روب نیلی |

 بولی وص یرلپ رد ندقغرشاط هکرد هنسانعم قمارغوا هتلاح نالوا دشا ندنآ
 عبارلا بابا نم اجو ىشاملا یو لاقي ردنرابع ن دقملوا هراب هراب یرلنا |

 ید هدننزو یع ( یجولا ) یبولا هباصا لاقب و هم "دشاوا یفح اذا |
 رد هایحو ینوم رونبد همدآ شع رب بونشآ هلفت رشاط یغابا هدنزو یف

 كم رب بونشآ قایا ید و هدننزو لعفت ( وتلا ) یک ءارج |
 هل رسك كن همه ( ءاجمالا ) جو ینعع سرفلا جوت لاق : رد هنسانعم ||
 ایحو ٠ هتلعح یا هتیحوا لوقت : رد هنسانعم قمردنشآ بو دقرشاط یغایا |

 "نر هلغلوا هنسانعم كليا لخت و هاطعا اذا هاجوا لاقب : رد هنسانعم كمربوو |
 یجوا لاق : رد هنسانعم قعاص هبحواو لخم اذا ىلع لجرلا یعوا لاقب رولوا
 ی وا لاق : رد هنسانعم كود اناخ بوبلو وآ دایصو ةبحوالا عاب اذا نالف

 ۳ هر یغیدصاب هلغلوا دنک بونلروک كن یرلقن رط كن[ و قفخا اذا دناصلا |

 ملو ةبالص ىلا یبتنا اذا رفاحلا جوا لاقب : ردهنسانعم قلاف ندقمزاف بوبلیا
 اذک نع یوا لاق : ردهنسانعم كملکح ورک بولوا عراف ند هنسنر و طبت
 لا : رد هنسانعم قلو ساعقنمو ريخ مار هشيا ییدآر و عزتناو برضا اذا

 هلنوکس كيجو یصضف كواو ( ىحولا ) ابحو هاندحو یا هانبحواف هانلأس
 ایجو هاشحوف اا لوقت : ردهنسانعم قلو زستعفنمو ريخ یهسکرب یدو

 اذا هتیحو لوقت : ردهنسانعم یصخ كمەناو ايحو هاندحو یا ىناثلا بابلا نم
 ر دعج رد هدننزو *ایک هک ندنظفل ءاجو هدننزو هدوا ) ةا ( هندصخ
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 هعلمو یمن ندم ابق یزاسو یف رونبد همدآ لالع هدننزو ةامم ( ااهتلا )
 | هسکر هدنزو هوالح ( ةواهنلا ) لفام یا :اهنم لجر لاه, نومخ,دلوا تعا
 اذا سماا بابلانم ةوابن لجرلاوجن لاخ : ردهنسانعم قلوا دم وهو لفام
 ((یهللا ) رولک "با یمج رونید همدآ لفام هدننزو یف ( یهنلا ) ةاهتم ناک
 لالعا کهدننزو نو رولک نوبت یمج روند همدآ لفاع كب یغدوب هدنزو یمع
 ىلع مسکلب 4 لاضو نی نم هو ءایینا موف نم ییئوط لاض : ردشمشلوا

 كابنو لجر نم كيهاو لسحر نم كبي اذه ) لفعلا یهاننم ىا عابال
 هنمكاپلو هم كبه انو لجرنم كيبن لول ردهنسانعم كبسح موجب ( لحرنم
 هراس ینس هلذلوا یناوو یناک هلهحو ره اکس هکردتاغ رب نالف ینعب كبسحیا
  ردردصلاپ فسو ةفلابم لوا لاثع ردا منمو یمن هللاح ناسل ندنمحامو بلط
 مسا هک لانمو ردبو اسم ٹنؤمو رک ذم ممبو درفم هدلوا لائم هکربد حراش
 ۲3 رد وطنم هرزوا تیلاح یو ردبع م هدرانا رد ینام لمف هک ثلاثو ردلعاف
 نب دسا هدننزو همس ( هن ) ردپدآ سرف ر هدننزو :اصح ( :ابن )
 كلذك ردیس هدح كن هعدخ ترشح هک ردبسا یدلو ما كيهسک مان یزملادبع

 یف ( یهنلا ) ردا یدلو ما كن رات مضح هنع هلا یضر باطلا نی رع
 نادننهح یسفن ی دنک هکاب وک رد هنس انعم كليا تحاح كرت هدننزو

 لاسفو عبارلا بابلا نم اهن اهنع یهن ىح هنجاح بلط لا ردشغوا یهن
 هلاصف ( اینو ) هیرسک كنون ( ابهن ) رفلخب ملوا اب رفظ اهکرتیا اهنع یہنا
 رد هنسانعهرادقم هک ردیفدارمو هدننزوءاهزهبنخ كنون ( ءاهنلا ) ردیدآوصر

 رد هبرق و هد مصء هلرمسکح كنون ( ابی رد ) اه ژاهز یا ةئام "ابن لاغ
 قاربط هی رسک كنان (ناهنتلا) ردهب رفرب هدنساضق نب رحم هدننزو یده (یهن)
 رونلوا فرص هرخآ تمس هلکنآ هکرونید هنبدنب وص هعاب ندنسهوقء روماجو
 لاب : ردهنسانعم كلبا دعو هدننزو ىآر ( یأولا ) (۰ ىئابلا واولا لصف ۰)
 : ردهنسانعم كلا هدهعرد یهنسنرو هدعواذا یناثلا بابلا نم اأو “ئىشلا ىآو
 لوف رد هنسانعم نظو موو رونبد هریک ددع ندسان یأوو هنع اذا هاو لاه

 كالاچو تسحو زواب هدننزو یف ( یهولا ) یتظو یمحو یف یا اذک یآو یف
 هدننزو هبنغ ( ةْیولا ) یک ةاتفرديغوم :"و روند هنکشا نایو رونید هبهاد
 هر روند ید أو روند هغانحو هءرصن شینکو هتسانعم هردرونید هوا

 وب و رونید هلاوج وی و ةعساو یا ةبآوو ةو ةعصقو ردق لاب هدننزو
 رونید هنبداق راذک راک ندا ظفحو هرادا لزوک ینت روماو رونبد ۵ هفا ولت راق
 یدعو تندآرب هدنزو هاکتا ( هأتالا ) اهتبل ةظفاح یا ةو ةأرما لا

 قبول 
— 
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 ودع ( وبلا ٠) هتباجن غلب اذا *یثلا یهانت لاقب : ردهنسانعم قلوب تیاهن هنس |[

 یکنلا نیعورن وه لاش روند همدا ندا عنم و رحز یسان اد ندنارکنم هدنن زو

 هفمردروط ورک ندهنسبن رب ردمسا هدننزو هفرغ ( يا ) فورعلاب روما اإ

 “ىلا غلب لاقب رونید هنماجا و تیاغ كنهنسن رب و رونلوا ریبعت قاسب هکرونید |
 اکا هکرونبد هکترک نالوا هدنشاب كغزاق نالبفاق هر و هرخآو هتباغ یا هتین |

 ىج نوعکیدلیا یهن ندحابق ینبحاص رونید هبهکردمو لقع و رولیرک بیا |
 یملاو ةيبنلاود وه لاقت رولوا درفم یک یدح یهنو یک یدم و هدم رواک یهن )

 هدرلن وب هلبرسك كرلنون ( ءابنلاو ةيابلا ) لوقعلا و لقعلا یا یهنلا ولوا مهو

 هرخآ و هتباغ یا هنابنو هتبارنو هتبې غلب لاق رونید هنیرخآ و تیاغ كيش رب |

 هبهتخت لو-ش و رونید هنجوا كحاغا یراکدروجگ هننورب كنود كرسب هباب و
 هنالوا هدنفررطکیا رونلوالیم لوب هبهاد هدنرزوا بوزود یلقلوشرف هکرونید

 "اهنو روند هنکبوک روهغی كجوک كب ءاهن و رارید ید ناندضاعو ناتلماح
 ءالا ءاهن و ردسرق هراهن فصت دارم هکردنرابع ندنعافترا لاک كزدن وک راهنلا

 جاجز رونید ههجرص "اهن و ردنرابع ندنسمفلاق بورابق یک کرک كيوص
 هدن وب روند هنس هلوقم قادر و هشنش شلزود ندهحرص لوفیلع هنسانعم

 ند صم هکر دیتسا شاط قآ عون ر و هل اه رد هاهز یدرفم ردنغل هدهلبا رصق

 (ةيهنتلا) ردبدآ قوت ساجر, و ردیدآ تابن ییاود رب هدهبداب و رولوا قشموب |
 غلب اذا "یفلا یهن لاش : رد هنسانعم كمرا هنیاهن هنسن ر هدننزو هلعف |[

 ربخا هیلایهن لاقب : ردهنسانعم تكمردشاب یربخ رب و یزوس رب همدا ر و هتیاهن |
 ( اهن ال ) رونید هری یغیدلوا یبننم ییوص كنهرد رولوا مسا هیهنت و هغلب اذا |

 كيلا لوق رد هنسانعم كمردشتی یربخ و یزوس ر همدا ر هل رمسک كن همه

 نیلوهحم یهناو یهنو لثملا هبلایهتنا لاو هغلب یا رك ذاك یهن و لثلا یهنا
 نکرونلوا لامعتسا لوهح هنسانعم كلماتي زوس ندهداموب ىنعي ةليلق یعسک یبنو

 : :دهنسانعم كمك هنلوک وص هاناو ردهردا تغل یدورو قرلوا مولعم نكت |

 لاقب : ردهنساذعم كلتا غالبا هنیرب ییهنسنرپو اریدغ یا ایمن یتا اذا لحرلا یی اإ
 لوک هلنوکس تكناهو یصفو یرسک كنون( یبللا ) هغلنا اذا *یشلایم
 یینا یعج رولبکر اوص هدنا هکر ونید هر هیبش هلوک دوخاپ هنسانعم ردغ روند

 او هدننزو یلص رولک یبنو رولک ءابناو هبرسک كناهو یصف كنهرمه رولک |
 هرب یفیدلوا یبننم ییوص كنهرد هلیصف كنا ( ءاهنتلا ) هدنزو بک رولک

 تیار هدننزو هینغ .( ةيهنلاو ) هلیرسک كنون ( ةيهنلا ) یک هيبت رونید |
 نجلا باق تغلب ٠ اذا هيلو: ةي هقان لاش روند ههفا یلواطو زوم هدهحرد
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 یوئا لا : ردهنسانعم یناوا رافسالارک دوخا ردهنسانعم ینماقفار با رسک
 لاغب : رد هنسانعم كمرونب ینشبا كمدآ رو هرافسا ترتکوا دعاب اذا لحرا

 ردهنسانعم قلفب كدرکچ هوبم راسو یفروف اعرخو اهاسف اذا هنحاح یونآ

 لحرلایوا لاقب : ردهنسانعم قم كدرکچو اهاون تدفع اذا :مسبلاتوا لا
 اج اذا نما ةقاثلا یوا لا : ردهنسانعم قمردنلواط ىب هفانو ةاونلاقلا اذا
 +: ردهنصانعم تمروت ینشبا كمدآرب دو هدنزو هما ( ةبونتلا ( هب وات

 لاض : ردهنسانعم قله ؛لدرکج یمسف هوبمو اهاضف اذا هنحاح یو لاش

 یون لاش : ردهنسانعم قئآ درجو اهاو تدفع اذا :رسبلاتوت
 رک ذ هکرونبد "هک رکح هد )+ اصح ( نا وئلا ) ةاوسلا ىلا اذا لسح را

 نیرعدع یا اون هنمذغا لافب رونید هددعنوا لوفیلع یمرکب نددادعاو یدنلوا
 [  دولاب روند هلونلا لوکسم لاد ترد لوف ىلع رونید هنوئنا هبفوارو :رمشعوا
 / هدنزو .مهرد قم جوا دوخاب هدنزو مهرد جوا دوخاب هدن ژو مه رد, شب
 Ê ةعبرا یهوا بهذنم ةبفوا ىلع یا بهذنم ةاونلع اهح وزن لاغ روند هتالوا

 .كدرکح انعموب هکر ید ج راش فسا و ةنللوامها رده ال وا مهاردةسم هيز امواریناتد

 : رد رشم هد هتونلا نالوا هدننبف مه رد شب هد هیابنو رد ذوخأم ندنس انعم
 ردبدآ هملف رب هدنزو لاح ( وا 5 ا ن ر اس (
 دزو نایر ( نای ) هنسانعم مصش رونبد هنغاب جا هبصف تنون ( ىلا )

 |[ هرلهودندا لكا کد رکج امرخ اغاد هدننزو هیرع ( ةبوونلا ) ردعنمومرب
 ۰ [ ىن كد رکچ یغدوب ( هاوننسالا ) یونلا لک ات یا ةيوون لبا لا روند
 ۱ دزو یط ( ینلا ) یوننا قلا اذا لج رلا یونتسا لاقب : رد هنسانعم
 لای : زد هنس انمم كم روس هان 4 مسکو یمقف كون ( ةيا ونلو )
 یلواطو زوم ( یو انلاو یو انلا ) تنع اذا ةباونو اب ىونت ةقانلا تون
 ( ىلا ) 4 مک كلون رولک هاون یمجب ردص اخ فسو رونید هب هقات
 "ی ةفانلب لاض روند هنکازرص اهفا ردا ندروبزم یادم ھك كلوت

 مپ نیسشب رب یدل رب هډوکی باح و صف کنون )یے ی ی
 تلاثلا بابلانم ایمن هاهنب هنع هان لاق ردیلباقم مما هکردهنسانعم كلیا قاسب و

 .قمروطوربک بویلسا یغاسب هکردعواطم هدننزو لاعتفا ( ءاهتنالا ) هما دن

 زواج هکرد هنسانعم قمراو هتباغ هنسن رب و یمناف هنع هاین لاقب : ردهتسانعم
 رب همدارب و هتبا غلب اذا *یشلا ىنا لا ردرابع ندقمروط هداروا بوبلتا

 لعافت ( یهانتلا ) غلب یا یماف لنملا یمنا كيلا لا : ردهنسانعم كعننب ربخ
 رب و یهانتف هان لا : رد هنسانعم قمروط وریک هلاوبف یغاسب ید و هدتزو
 ل ل ل س

 هنمصن
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 بوقلاق ندنرب شوق یخدوب هدننزو لعفن ( یفتلا ) رخآا هعضوم نم عفترا
 ءان توق ( ةيمانلا ) ىنا ىنعم یزابلا یغ لاقب : ردهنسانعم قغوق هرب هقشب |

 حراشلالاق ردبهلا قولخ دارم ردرلهنسن نالواندنناش كموبب بوئرآ هکردیبحاص |
 ولمفلاص كنهعآ مرکلا ةيمان و قلا یا [ هللا ةيم اناولتغ ال ] ثيدخلا هنمو

 یکرت ( یمنالا ) ردیدآ كيوص فورعم رب هیمان و رونلوا قالطا هنغوبج نالوا |
 یدواه هود و قدصب روند هنس هلوق« قالغ شاردلوط هلناص یحا هدنزو |

 هکرد هیشح نالوا باوص ردطلغ یرلهخسن هیسحو هشبخ هدارو یک یرتاس و
 اصح رولکیغیعجرونید هب هج رق قفوا هدننزو ةاصح (ةاملا) رد ذوخأم ندوشح |

 رد ولهزغ یرړبو ولهصیصم یرب رونلوانالطا هرعاش یکیا ( نایمانلا ) هدننزو |
 لباقمهنبربیرب یفیدریص ندقرفج كنهسک نربکا كلپیا هدننزو هینغ ( فیفا )
 هدننزوتع ( یفلا ) رارولوا قموب هلذلراص كلبا هنیرزوا هکردیلق كلبا ییا
 هروقنم و هلوپ هکرد هنسسانعم سلف هدهیمور تغل هکیدنلوا رکذ هدنس هدام ېم
 هیقف مان یناهفصالا دوج نب دمع رکب وا هدننزو اصع ( انن ) یابلا روند

 هلیفیفخو یدبدشت كناي و یرسک كنون ( ةبنلا ) ىئابلا ردیعما یردب كند و
 ردنرابع ندکللابلق دقع هترشابم اکا هکردهنسانعم كلبا مع و دصق هب هنسئر

 تنایص و ظفح بویلتا عياض یهنسن رب و هدصف اذا هيلو ةن هوني ىلا یون لاقب
 هظفح یا انالف هلا یون لاش هلیس هقالع موزل ردلمعتسم هنسانعم كیا

 لع كركو رفس رک رونید هما و تس نانلوا هحو و مزع هيو
 هيف بهذب یذلا هجولا دصق یا ةين یون لاقب نوسلوا یسهلوقم تحاحو
 خد وب هدننزو لاعتفا ( *اوتنالا ) رک ذپساک ردهنسانعم دعب قلوا قاربا و

 (یونثلا ) هدصق اذا هاوتنا لاقب : ردهنسانعم كليا دصق و مرع هبهنسن رب ۱

 اصع ( ىوتلا ) هدصق اذا هاونت لاقب : ردهنسانعم اوتنا هدننزو لعقت |

 لاش روند همام و تهجو تمس نانلوا دصف و مزع یخد وب هدننزو |

 يک هب رد هنسانعم قلوا قارا و ايف بهد ةهح یا ةديعب یو یو
 ندناکم رب و رونلوا قالطا هیارسو هناخ یونو دعب اذا یوئو ةين هنع یون لاقب

 اذا رخآ ىلا ناکم نم یون لاق : رد هنسانعم كما لوصو لقن هرخآ ناکم

 "یونو رواک ءاونا یمجلا عج رونید هکدرکچ هکرولوا عج ندنظفل ةاونو لوح

 + یعنس ندبا نانخ یرازبق یونو هلنمسک رولک یوو هدننزو قع رولک
 هلا سدق یوونلا يح ای رکزوا مالسالا جش ردیدآ هبرقر هدنراید ماشو رونید |

 كدرکح رولوا ردصم یونو ردیدآهبرق رب هدنساضق دنق رسو ردنداروا هحور 1
 كنهنمه ( ءاونالا )



 ( قئلا ) ةمكب یا ذبقم هافم لاب رود هزوسر هدننزو ءرت ( ةبقتا )
 ( ىنا ) هنسانعم یرا"وح روئبد هکفا ضاب شالا نئوا صاع هدننزو ف
 عموم هدننب دحا لبح ها هبدنو هنسانعم فب رط روند 4و هدنزو مم

 دنا نعم نر ېم ردبذآ هب رفرب هدرابنا هب رسک نو ( ابق ) ردا
 (ءافللا ) رددب رفر هدنماضف هفوک هی رک کیون ( ابق ) ردنداروا یوابقتلا
 "افل هنیفل یا "اف هنیف لوفت رد هنسانعم یعشلوب هکر دبفدارمو هدننزو ءاقل
 لاب : رد هنسانعم كمرومک بوریف یپادعا هدننزو هانک ( ةباكنلا ) ئابلا
 بور وقف ینشاب كنابج ماخو حرحو لتفاذا یناثلا بابلا نم ةباكن هبفو ودعل ن
 / یا كئالو تینه برملا لوفتو اهاکن اذا ةحرفلا کت لا : رد هنسانعم كمنو

 ۱ هلضلوا صفا ردلوهج یسهلک كنن الو رداد پیکرثوب و ایکتم تلعحالو تبكتال
 لوذغو بوکتم السا پولوا رفظمو بلاغ «رزوا ءادعا هشبمه رد وغنم یرخآ
 ولم ( ونا ) یواولا رد هدننزو یہ ندهاکن یسهک یکنمو ردکید نس هبلوا
 ۲ داز اذا اون وغ *یشلا امن لاش : ردهنسانعم قغرآ بونلتکرب هنسنر هدننزو
 اذا باطخا امن لاق : رد هنسانعم قفو وف یکنر كبانعخ نالبقب هافسو 4و

 (افلاو) هدننزو ىع ( یماو ) هدننزو یر ( یفلا ) ئابلا اداوسو ةرج دازاذا
 یغ ؛وشلا یمن لاغب ردنقل هدنس هک ومن هدننزو هبطع ( ةيثئاو ) هدننزو هاف

 هنس انعم كمردنلولع كب یشن آ هلغغلافوج یغرنوطو داز اذا ةيغو *اغو اینو ابن
 لاش : ردهنسانعم تكمروسو اهدوفو مبشاو اهعفر اذا رانلا یمن لا ردلمعتسم
 ۱ یم لاقي : ردهنسانعم قمتلاق بورابق ىبوص رحم و رهنو نم اذا لخرلا ىع
 ۱  هبلا یمن لا : رد هنسانعم قفلوا دانساو عفر ربخو مالکرب همدارب و امطانا ءال
 هتفر اذا هبلا ثیدخا تیغ لو رولوا یدعتم هدانعیو هبلا مفترا اذا ثیدا

 ؟یشلا یمنالاغب :ردهنسانعم ینمترا هنسنرب یخدوب هل رسک كەر ( غلا ) هتوتعو
 غالباو هعاشا هلبهحو هب یزوسرو هدازاذا هاغنالاخ : ردهنسانعمقهرترآو دازاذا

 كرهبمروك یراکشو ةیمسلا هجو ىلع هعاذا اذا ثيدحلا ىمنا لاق : ردهنسانعم كلعا
 تبئاغ ندنهاکرظنو زارف ندنکوا كتهك ندا برن هکردهنسانعم كمردلوا
 تاخ هنع بهذ مث هاصاف هامر اذا دیصلایمغنا لا رترابت ندکلوا هرکسندتدلوا

 اذا *یشلاین لاخ : ردهنسانعمقغرا بونلتک  هنسنرب یخدوب هدننزو هلعغت( ةبنلا)
 هبلا تبت لوق رد هنسانعم كلا دانساو وزع همدا رب یالکو رخ ر و داز

 یتسیدنکهیسک رب مدآرب هدننزو لاعتفا ( ءاغالا ) هتوزعو هبلاهتفر اذنیدخا
 بستنا اذا هبلا ىنا لاه رونلوا رییعت كهلتبسن هکردهنسانعم باستا كلا تبسن
 | اذا یزابلا یا لاه : رد هنسانعم قغوق لحم رخآ بوقلاق ندلحم رب شوق و

 عفترا
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 هنسونکوهنیرثک نالق هبوریک كنهنسنر هدنزو هما ( ةوافنلاو ) هدننزو ءاس |

 هبنغ ) هیفن و ( هدنن زو هرم ) هیفن و ( یک یس هيطرا نم رح روند

 نوحا قعاب شک هنبرزوا هک رونید هب هرفس شمل روا ندنغ ارېپ امرخ هدننزو |
 فاشترا وو ردتغل هدنآو هدنئزو ینن ( وفنلا ) یواولا رولپ رس دروغو |

 هیفس هان ف ةغل اوفن هوفد هافن لاق ردیلوق نایحوبا هک ردلوفنم ندناتک مان

 أ ( ةياقنلاو ةواقتلاو ) هلیصف رنو ( ةءاقنلاو ءاقنلاو ةواقنلا ) یواولا ايفن

 أ اهن *رملا قن لاقب : رد هنس انعم قلوا هزیک ابو كا هنس رب هلی كرلتوت
 | كاب هدننزو ىنغ ( قنلا ) تغظن اذا عبارلا بابلانم ةياقنو ةواقنو ةءاقنو ءاقنو
 هدننزو *ایقن رولک ءاوقنو هلرسک كنو رولک ءافن یمچ رونید هب هنسن هزیک ابو
 | كا ی هنسنر هل رسک كن ه ه رمه ) ءاقنالا ( فبظن یا قنوه لاش رد ردات و و

 بویلغ اب كلبا ناویحو هفظن یا هاقنا لاق : رد هنسانعم قلق هزیک كابو |
 | بونلزوا یک کرک هلغو تنعا اذا لب الا تقنا لاقب : رد هنس انعم كم روع

 | هدا زو لعقت ( قنتلا ) نعس اذا ربلا ئا لاقب : زد هت انعم قيا
 ءاقنت لاف : رد هنس انعم كلی دنروا یب هنسنرب هدننزو لاعتفا ( هاقتنالاو )

 ةب اقنلاو ) هلیصف ك رنو ( ةاقنلاو ةو اقنلاو ةوقنلا ) هرانخا اذا هاقتناو |
 رلرونلواقالطا هنبراتختو هدبزک كن هنسنرب رلرولوامسا هلیعم كرلنون ( ةواقنلاو |

 | هلادم رولک هاقنو هدننزو یده رولک قن یعج ی كنون هک كنظغل ةواقنو

 كنونرولک ءافنو لصف كنونرولک ایاقن یجب ردهلیم كنونهنب هک كنسهلک هباقنو
 ماعطلا ةواقنوهرابخیاهنواقنو هتباقنو هنافنو هنواقنو هنوقنوه لاقب هللا دمو هلیعت
 یرلق دن آ هنابنکردا كاب بویلت ربآیب ادغب ردهلیضو یصق كرلنون ماعطلاةیاقنو
 اصع ( اقنلا ) ردنرابع ند هنسن یس هل وقم تالصف ر اسو رادواجو هجولد

 | هدنس هیئت رونید هننغب موق قشموب نالوا یرکوب یک 3 روا یلرص هدنزو
 تان ) هدننزو ىلص رولک قنو *اقنا یعجج هل اص روند نایقنو ناوقن |

 ( وقنلا ) رارید یغداقنلا ةمصاک او رولوا «درلل اسموق ردکج روناجرب ( اقنلا
 لوق یلع روند هنکټک لوف هدننزو اصع ( افنلاو ) هدنن زو وقح

 هکیلیا هلرسک كنون ( قلا ) رولک ءاقنا یعچ رونید هکبک یلکلیا افلطم |
 هدننزو یوحا ( قنالا ) هخم یا هیقن جرخا لاقب : رد هنس انعم ع رونید |
 ردسشوم ءاوش روند همدآ نالوا ها ی رلکک یلکلیا ه دید وحو ۱

 ةحوازم اک او هدننزو هقث (ةقنلا) بصقلاقبفر یا *اوقن ااو قنالحر لا |
 هکردنان هنوکرب هدننزو همام ( ةوافنلا ) عابتا ةقن ةقث لاق رونلوا ركذ

 ینالا هلي كنون رولک یواقن یعمج رونلوا لسغ باوتا هلکنا یک نوباص |[



 هبلاينل لا : ردهنسانعم كلوس زوس قحهنلوا مهف هدننزو ینب هلا همم نیغ
 لاغ : ردهنسانعم ىنا هدننزو *افسا ( *افئالا ) مهطب مالتب ملكن اذا ابف ىن
 هدنیآ شوخرب هکر دپفدارمو هدسننزو همخا ( ةيفئلا ) یفل ینمم لح را ین
 رونبد هربخ نلپدبسشیا هژاو هنمفل یا هنبذل تمم لوق روند هزوس فبطلو
 ربخالوا یهو ذبفل تمم لوفت نی ناو نیکو تاب یفیفحو تم زونه
 ردهنسانع«یااچ بوشاقب كب ههنسلر هدن زو ةاهابم ( ةانالا ) هتبتسب نا لبق
 ثكلباهفبطلو غال هللا هبوبحو ها راپاذاءاغالاغب : ردهنسانعمینعشراپو هانادازا ءان لاش

 طساوورددآ ۵ رف ر, هدنساصف راباهدن زوابحب_ (بفن)لاهلزاغ اذاذآ رمل ای فان لاف : رد هنسانعم
 یدنلوا رگ ذ هکر دپفدارمو هدنزو هبفا(فوفالا )یواولا ردیدآ هبرقر هدننب رسب هلا
 ( ىلا ) یئابلا تبغل ىف ةفل ثوفل لوغاردنفل هدنآو هدنزو ىفن ( وفنلا )
 هبفتب هاها لاه : ردهنسانعم یقمرآ ندنرب یهندنوب هینوکس كنافو یصا كنون
 رولوا مزال یو نابح ینا نع یوم ادهو اوفت هوفب هافت لاض و هام اذا افت

 بو روک ب یتنلپس ېب وص لیسو مزالو دعنم ینتف هافن لاقب هنسانعم یا رآ ندرپ
 رد هنسانعم هللاا راکناو هلج اذا هانغلا لبسلا ىن لاخ ردلمهتسم هنسانعم كنلبا

 لاف : ردهنسانعم یقغزون اربط لب هتاهف نابغو نو هدسج اذا یا ین لاق
 هلا لا ىب هجفا نوا كلنروتواو هنرادما اذا ا ايو ابف پارتلا حب رلا تفن
 قغرفشف رومفپ دولبو دافالل اهراآ اذا مهاردلا ىن لاقب : ردهنسانعم یقمرواص
 ر هدننزو لاعتفا ( "افتالا ) هنج اذا اه ءام ةباعألا تخ لقب : رد هنسانعم

 ((ینلا) یصن اذا هنم ینتلا لاب : ردهنسانعم یلوا هغرالا بواب ربآ ندنرب هنسن
 ۱ [ هکردندنوب یرللبا ینالطا یت نبا كرلب رع ردهنسانعم یننم شفاوانز هدنزو ینغ
 هنالغوا یکبدلبا بلسو دعجوبد ردلکد اغوا مب وب هلفلوا رازبب ندلغوا رب یردب
 یفبدن آ همشط نکرانیف كلوج یننو هوا هافیا ین نا وه لا رونلوا قالطا

 نالث مس هالا قنو نایلغلا دنع هب تأفجام یا ردقلا قن لاق روند هک, کو هنک

 قاو ترا نه هنم راطنام یا هالا ین اح لاق روتید هتسیدنب مس كب وص
 هنس هوقم زولوءو شاط ندیک بوباق ندنتلآ یفابا نکرروب هاد رفاوخا
 هنب رلید راما جب رلا نو روند هنافلق شاروا ندنغاریب امرخ یقتو رونید
 بوسک رانک ندنجا مظع رکسءو رونبد هغاربط ینیدغب بورواص كراکزور
 یا مکیف ۱ لوق ردلمعتسم هنس انهم دیعو قنو روند هراکداپ نلورپیک
 پورو اص كراک زور هنب رايد راع# ید وب هاصف ( نایفنلا ) مک دبعو
  :اسح ( نافنلاو ) هلبخو یصف كنون ( هبافنلا ) روند هغ اربط ییدروس
 ۱ ( هافنلاو ) هدنزو هنیغ ( ةیفن"و ) هدنزو هر ( ةوغنلاو ) هدنزو

 هام > رج



 و

 قعش اوصو قعثارغوا بوش رود هدنن٩#ط هتسنرب هلا هسک رو اوش است اذا
 شک اشک هد زوس هلرپ یرو هس رام اذا اب الف یطانت لاق : رد هنس انعم
 ( ةاطانلا ) هیذاجتو هاطاعت اذا مالكلا یطانت لاقب : رد هنس انعم قلوا هرزوا
 هعزاباذا هاطات لاق + رد هنس انعم كليا لواطتو عازر هلر یرب هدننزو ةاهابم
 ضم وب كيا هنر یرب نوجا كليا شرا هو بوروتوا نوناخ ییاو هلو اطو
 ةدحاولك ىرتف نانآرلا سلجنا یهو امیناطانم تیار لوقن رد هنسانعم قم
 رولوا نک ردبا مجن زب ةاطانم وبشاو بوثلا یدست ینح لر ةبك اهتبحاص ىلا
 هدنتلا نورب كغ ادود تسوا هلن وکبس كنیعو ىح كنون ( ومنل ) یواولا
 تاو روند هغیرب نالوا هدنغادود تسوا كنسق هودو روند هوي یرکد نالوا
 نالوا هدنسوریک كنفنرط كلذک هنغیرای كغانیق نالوا هدنسوریک كنغنرط كنیسق
 ردعط ومر هدا زو هرغ ) هوعن ( روند هبام رخ هزانو روند هغ راي
 ءاعن رونسسلا *اعن لاق : رد هنس انعم قلوام یدک هدننزو ءاعد ( ءاعنلا )
 یعس ( .یعنلا ) یئایلا ردیس یداورپ هدننزو نالس ( ناوعن ) تاص اذا
 كمدآ ر هدننزو نارفغ ( نایعنلاو ) هدنن زو غ ( یعثلاو ) هدنزو
 انایسنو ابعنو ايعن هیعنب هل هاعن لاش : رد هنسانعم كمربو ربخ ییکیدلیا تافو
 ردلمعتسم هنسانعم كليا هعاشاو راهظا ینصصابقو بونذ ثكامدا رو هنوم هربخا اذا
 هدننزو یف ( یعنلا ) اه ربشیو اهرهظی یا هبونذدیز ىلع یمن وه لاق
 یعنوح لاق رولوا یعاد صوصخحم هد روند همدآ ندا مالعا یربخ توم

 ورک بوک روا دوخای قثواص یرل ئاس هود ( هنتسالا ) یعنمیا یعنوه
 هدنک ارب رلهود دوخای قجاق بول[ ینبح اصای ینبکار ككر هدرکس دوخای كنود
 ةرف ان تعحارتوا تمدقن اذا ةقانلا تعنتسا لاقب + رد هنس انعم قلوا رام رانو
 نوسلک هحدرآ بوک هنکوا كنسق نویقو ترشتاو تقرفنوا اهبحاصب تدعوا
 ( یعانتلا ) هعبتنل اهاعداذا ملا لحرلا یعنتسا لاقي : رد هنس انعم قمیعاجوید
 هنن ر یر نوڪا دی دشو ءارعا یر یرب هدکنح سان هدننزو لع افت
 مه التقا وعناذا موقنا یعانت لاقب : رد هثس انعم كعش ردلب ینرب كنب رلل وتقم

 حراش هنوم ربخ رهظاو هعنا یا انالف هاعن لوقت ردکعد هلا راهظاو م العا ل هسکره ینربخ ینوم ثكنالف ینعب هللا یمن رد ما لعف مسا هدنزو ماطق ( هاعن ) [
 بولوا راوس یر هدکدلیا تافو هسک ناشی ش / ۳ ۰ رنا ص بص هکر د ۱۳۹

 ( ىلا ) ىئابلا ردبا رود كر هدبا نالبعاو یمت موقلا نيبو لئثاسبقلا نيب |

 لاق رونید همدآ شفلوا مالعا یربخ یوم رولوا لوعفم یەم یعلو ع ان یا

 ٠ روند هتنربخ توم هلیصف كرايم ( ةاعنملاو ىعنملا ) اضعب مهضعب ضرحل
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 یتر كيال نالوا هدلافسو هدسشابو هدفااو هدلا هد زو ولع وصلو رنو
 رنسوسص هامخ نالوا هدلافد هلا شاب لوف یلع ردهنسانعم قوا لئار

  سأرلاو لسجرلو دبلاف نوكي هول بهذ اذا اولو اونم باملاامن لاق
 اطل لاش : رد ةئسانمم ىفلوا نك اس مرو نالوا هدندو امهصخوا ةبساو

 فشناذا ءامللاطل لاش : رد هنسانمء تلا فدل وسو هعرو نیکسانا ندبلا

 یا لاشه : رد هنسانعم قمربس عف ندنبف یندو هدو ا ا سب

 هالبا اذا بوثلا یطثلا لاه ؛ ردهنسانعم كمكسا ىسابلو 4-اذا فبسلا

 قب راو روند هلبک هج زکلپ رنسفلسا كاوا تآ برک كنون ( وتلا )
 اهربغو لبالا نم الوزهم یا اون بکر لاغب روند هلاویح نالوا لوزهمو
 |[ قرچو هنسانع قیفر حدف رونبد هفوا هدعاو رولک هاذعا یم رد هون یئوم
 [ ( ینثلا ) رونبد هسابل هنېکو روتبد هفوا شلوا دسافو هنهک هفللآ بولتلوف
 1 زسنرغنو لوزمم یا یل ربعب لاض روند هلاوپح لوزهمو قبرآ هدنزو یف

 [  دوخاب رونید هنسبرفوب ندنرب نجوط هللا لا كغارټمو رونید هقوا زکلپ

  نلوف هلا یکچ دوخاب هکبک دوسخاپ روند هنسبرفوب هفرط ندشا كتوب
 تاناسلاو رونبد هنب رلکیک هف روکوا نالوا هدنرفب لهاکلا ینو روند هنغلارا |

 ردهنسانعكلیا لوزبم یپهاد هلرسک كنهزمه ( ؟انعئالا ) رونید هنلسات ثآ

 لاقي : رد هنسانعم كمربو ناوبح لوزهم ههدآربو هزه اذا هربعب ینا لاغ ,
 هالبا اذا بوئلا یضنا لاف : ردهنسانعم كمکسا یسابلو الوزهم ءاطعااذا هانعنا

 تين لاب : ردهنسانعم ىنمريس حلق نديق هدشنزو وضن ( ىضنلا ) ئابلا
 أ هتیلبا اذا پوئلا تبضن لوفت ردهنسانعم كمكسا یسابلو هنوضنق ةغلانن بوللا
  یمابل هدرانوب هدننزو لاعتفا ( انتالاو ) هلرمک كنءرمح ( ءانعنالا )
 ۱8 قم ( یضتنلا ) هدبلبا اذا هتیضتناو بوئنا تینعنا لوقت ردهنسانعم كنکسا

 بوکچ یبهنسنر هدننزو وطخ ( وطنلا ) یواوا رددآ مسومرب هدننزو
 ردهنسانعم قلوا دیعبو هدناذااو طناوطنب لبلااطن لا : رد هنسانعم كمردنوس

 هنعاطن لاقب : ردهنسانعم یلوا مبا بوینط هبهنسنرب و دعب اذا لزملا اطن لاقب
 اذالنغلااطن لاش : رد هنس انهم كلیا شرا یکلبیا هزز قحهنلوا نو تکساذا

 .اطرخدوخاپ روند هغخ وهفنالوا هدد تغ روفامرخ هدنزو ةاسح (:اطنلا) هادس

 ۱ كن هعشجرب هدنآ لوقلع روند هنتلایا ریبخ :اطنورولک ءاطنا جرود هنمقلاح

 ۹ ۲ ءاطنالا ) روند 4-هطراع اج درب ةساخ دوخاب رد,دآ تكهعلقرم دوخب

 ۲ (یطانتلا) هاطعایا هاطنا لاخ :رد هثسانعم كمربو هکر دیفدایخو هدن زو ءاطعا
 | موقلا یطات لاق : ۰ : رد هنسانعم كعئدرک- نوعا ق.س نړ یر «دنزو لعاغ

 تست سس جین

nm 

oy 

۹ 



NTN 

 : صاصق هروک ةفلوخ ردةنسانعم عشلا صاصف رووا رفت نیلآ هکروتید هك

 | هننربش ردعضوم نالوب تیابن ىست لبق ندنسهسکاو ندنکوا كشاب رعشلا |
 | هلکاکو هجرب نالوا هداروا هروک هننایب كحراشو ردردابتم فرط وا یتبم |

 یصف كنون ( وصنلا ) ردیبم هنسهقالع تیلحو تبلاح ردزاحم قالطا هیصا
 ینجرب دوخای قمهرواق بوشپاب هجر, نالوا هدننلا كمدارب هلئیوکس كداصو
 هناباب نابایو ابدموا هتیصان ضبق اذا اوصن هاصن لا : ردهنسانعم كج
 ندندو تلصتا اذا ةزافلاب ةزافلاتصن لاش : رد هنسانع. قلوا لصتم

 هب وجناس وصنو هفشک اذا بوئلااصن لاق : ردهنسانعم قمرقج بوب وص یبابل |
 كنء رم ( ءاصنالا ) رولوا ضراع هیناسنا فوج هکرونید هعحو هببش
 شتبقاذا هاصنا لاق : رد هنسانعم كمکج بوبرولق یننلآ كمدآ رب دوب هلرسک
 كسب رب یرب هدننزو لادح ( ءاصتلاو ) هدننزو ةاهابم ( ةاصانلا ) هتيصانب
 یا ءاصنو ةاصانم هتیصاد لوقت ردهنسانعم كة ردشکخ بو هرواق یجر یرلنلا

 كنهردکیا نالوا لصتم هنر یرب هدننزو قتنم ( یصتنلا ) یناصنو هئوصت
 ردیدآ مضوم رو ردلحم یرلقدشواق هنن ر یر هکرونید هنف رط تسوا

 لبا لاق رونبد هراهود نابلتوا هدنفرط یرفویو یرلیا كناعرم ( ةيصانلا )
 ( یماونلا ) ردعضومر هدننزو ءاسک ( ءاصن ) یعرلاق تعفترا یا ةبصان
 هکدتن رونلوا .قالطا هان قارا "هلتسانمون رونید هلا هکر دیعهب تب هیصات
 نالا مهذارشا یا موقلا یماون مه لاقب رونلوا قالطا هسا لذایسا بانذا

 یصالاو ءاصناو یصن یمجج رونید .هنبراپخو هدب نکكسان هدننزو هینغ( ةيصنلا )
 قلوا قوج توا یریکدید یمن هدرپ رب هی رسک كنهزمه ( ءاصنالا ) رولک
 كنسهلک یمن هکربد حراش اهیصت رثک اذا ضرالاتصنا لاقب : ردهنسانعم

 یصن هنسهزا رداعم لضفا هدننزو ییغ یصنو ردشلوا طقاس ندرهه ینیرعت

 قجادغب هدیکرت رونبد یلح هدقدنلتراق بونلن وغ ویو هفب رط هدقدراغاو نایلصو
 هدننزو لاعتفا ( ءاصتنالا ) روئلوا ریبعت ینوا كجعدو یرکنک كتشاو ینوا
 ضرا دوخاب غاطو هراتخا اذا هاصتنا لاق : ردهتسانعم رایتحا كلیدن روا

 عفئراو لاطاذا ضرالاو لبایصتنا لاقب : ردهنسانعم قلواكسکو یدازوانوزوآ

 رو لصتااذا ه*یشلایصنت لاقب :ردهنسانعم قعشانه هنسن رهدنن زولعفت (یصنتلا)
 جوز اذا نالف ىب یصثت لاقب : رد هنسانعم كلبا جور یس هدازفارشا كموق

 ندهفرا هلننوکتس كنهجحم داضو یصقف كنون ( وضنلا ) یواولا مییصاو ق |
 هرئاسو هدرح اذا اوضن هول نم هاضن لاق : ردهنسانعم قغالبج بویوص سابل |

 دیر ینسفن یدنک ندنحا كرلنآ هکایوک ردلمعتسم هنسانعم كلا مدقنو قبس

 لاقب : ردهنسانعم قمربص یحق ندنیقو هربغ قبس اذا سرفلاضن لاق رديا [
 .  اهعطق اذا .دالبلا اضن لاقب : ردهنسانعم كما هفاسم عطقو هلس اذا فیسلااضن" *ا
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 ہک كنبس و یصف كنءرمه ( یسنال ) هدننزو "ارج ردم هاپست روند
 قلا فرع كنهماع رمطوب ردبدا رر هدنسبفاسشا ككا ینعب «دالفس یاس

 كن دمج“ نیدو ئالا ثاکرح كنون ( :ودنلا ) ئاپلا ردفجهوا رمط ی رظکدبم
 ةببط اعر یمن لاف ردا لوفل« ردهنسانعم ینافوف هنسل وبشوخ هبنوکس
 هننفپفح بویوط هحوبا یرمخ رب و اهن اذا مبارلا بالا نم ةئلثم ةوشن ماع وا
 ۱ ٩ قلوا شوخ مس و هلك اذا ربا ین لانل ردلمتسم هنسانعم قلوا فناو

 [  ثدواعم یرخا دعب ةرم یبهنسن رب و رکس اذا بارمشلا نم ید لافب : ردهنسانعم
 ۱ ایم دوام اذا ؟یشلاب یشن لاخ ردکلبا دابنعا دارم کرد هنسانعم ینلف رارکت و
 هلشءاللوا ندر وشل تاب رلحافا هسشیم یربا ېک نالبفم یئاوم و یرخا دعب
 ۱ ٩ (هاشننسالا) اضفلا :وشن نم ءاد هذخا اذا لالایشن لاخ : ردهنسانعم لوا هتسخ
 لاش : رد هنسانعم قاوقف هحار افلطء دوخاب قلوقف هحار شوخ یغد وب
 ۱ (  ی۵نثاو ) هدننزو لاعتفا ( "شنل ) اهمش اذا ماعوا ةببط اعر ىنئتسا
 ۲ 8 شوخرسو تسمو یشننساینمع یشنویشغآلاخ 4 ردهنسانعم "اشننسا هدننزو لمت

 هدننزو هرمن ( ةودنلا ) رکع اذا یدننو لجرلایثتنا لاقب : ردهنسانعم ینئوا
 ۱  ههنسنو ردپا روهظ هدنزرط كسج لوا كا ندنرلحافا هشبم یربا یک نالیقم
 ۱ | لاف رونید هفلخوخرسو هنحمار یا هنوشن ذا لافي روند ههحارو روند

 , [ هجرت لاقب روند ههویم یرلکدید ینواف جانا تاهنسرو ةركس یا ةوشن هب
 هدب یا يک نالبفم یشاوم هیرسک كمر ( هاشنالا ) ابتسل یا هوبن
 ةاضطغلاةو دن دحو اذا ربهبلاینلا لا : ردهنسانع» قاو ییسهوشن كنحأئا

 نارکس ( نایشنلاو ) ( ناوشنلا ) رونبد هبهحار هدننزو هبنغ ( ةيشنلا )
 كربخ رب و نارکس یا نایشنو ناوشن لحر لاقب رونبد هشوځرس هدنرلتزو
 یا رابخالب نایشنوه لافب رونبد همدآ نالوا ردبا وجسج هدنروهظ ادتا
 رونپد هغ وط ربخ هلرمسک كنون ( :وشنلا ) اهدورو لوا راپخالا رخي
 ریبعت هنماشن هدیکرت هکردبسا حساشنا هدنرانزو ءاعس اضعبو اصع (اشنلا )
 هکی دبا جساشن لسا كنسهق اشن وبشا رولیاب ندنزوا كادفب رد رلکدتا

 بیبح نیدجم ندنیادح یدنلوا فذح هلک رطش افیفخت ردیپرعم یسراف ةتساشن
 8 هدنسهکلوا ناجبرذا هدننزو یرکس. ( یوشن ) ردوسنم هنلع اشن یناتنلا
  ناورش الاح هدلبوب ردلکد زئاج كعد ناوشفنو ناوشختو ناوجختاکا ردهدلب رب
 نالوا یسودن هدننزو :اصح ( ةاشنلا ) ردقحهوا یرلکدید ناوجخ هدقفرط

 یک اصح رولک اشن یمج رونبد هجاغا نالوا ولهحار دوخلی .هنحاغا هشیم

 يدوب تبان رب ییدنب ليف هدنفرط كوا كشاب ( :اسانلاو ةيسانلاب ) یما ما

 هلع
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 | یرسک كنون روند یوست هدنتسن رد رلعچب اهظفل ريغ نم تنا هار ۱
 كرت یفیا هسک نیلشیا شیارب هدننزو هوطخ ( ةوسنلا ) هلیئوکس كنیسو |
 | هدوس محارب هوسنو هکرت اذا ةوسن هوش هلعاسن لاق : رد هنسانعم كما |

 یتهدام هون: کرد مرت هنم ةعرح یا نبللانم ةوسن یناقس لوقت رونید

 | بولوا تسودنز عبطلاب یف برع اریز ردضظوم بلغا قلوا ذوخأم ندنو
 هسیالمو ردمولعم یفیدلوا صوصخ یادغ هکلب هبدغا فطلادوس هدنرادنعو

 سراف هدننزو اصع (اسن ) ردسب رق یرللا قالطاو ذخا هل روصن ۱
 | ردیدآ هب رق ر هدنساضق سخرسو ردیدآ هدسلپ رز هدنسهکلوا
 | هغوبط هکرونید هنیرمط طوباست و ردیدآ هبرق ررب هدنراضف نادمه و نامرکو
 | هلتاعفرونید نایسنو ناوسن هدنسهینش رولوا هناد رب هدهلاق ره رولوا دنع ردق
 |. ءیش ارز ردلکد ئاج كد اسنلا قرع هدنوب هکیدید هجرلا هيلع جاجز ماما
 | رد اج هللا لج هنتفانما هصاخ كماع هکرید حراش زلوا فاضم هنسفن یدنک
 ۱ فالتخا دوخای یفاضا هنعسا تكيامسم دوحای یک یرلکدید لا رالا رحشو دحالا مو

 | نایسنلا و ىلا ) ینابلا رولوا ندنلیبق یتفاضا هنسفن یدنک كئيش هلیبسح
 قوا هدننزو هوطخ ( ةوسنلاو ) هلرمسک رنو ( ةواهنلاو ةياسنلاو
 | هظفح دن عبارلابابلا نم ةواسنو ةباسنو انانسن و ایسن هیسن لاش : ردهنسانعم
 | نانلوا عادیتسسا هنسیدنک مدا رب یسهدام نایسسن هروک هننایب هدراصب كفلْوم
 ییعی ندنبلق فعض كمدآ لوا یخدلوا ردنرابع ندکلیا كر” ییطبص كن هنسفز
 | ندنبلق دصق نع دوخای ردبا تأشن ندننلفغ دوخاپ ندنفیدلوا فيم یسهظفاح
 | ( ءاسنالا ) ردربخا مسق نالوا بترتم یهلا مذ هدنفح رولوا طقاس یرکذ

 | هلرسك كنون ( یسنلا ) هایا هاسنا لاقب : ردهنسانعم قمردتنوا هل رسک كنم |
 | یسنام یا هبسن وه لاقب رونید هبهنسن شفأوا شومارف بولیدونوا هلیصف و

 | هاقلت اموهو یسنلاک ءافلا لاقب رونید هنس هرواحم شیح یرافدنآ هنابب كناوسن و |
 نایسنلاریثک هلغمالوا یسهطفاح توق و موقلاق دعیال یایسنوه لاقب رونید همدآ | | نایلواربتعم و دودعم موقلانب هدننزو یغ ( یسنلا ) اهلالتعا قرخ نم ةأرلا |
 دوب هدننزو نارکس ( نایسنلا ) رونلوا ریبعت ناغنونوا هکرونید همدا نالوا |

 | كنون ( یسنلا ) نایسنلا ریثک یا نایسن و یسن لجر لاقب رونید همدآ ناغتونوا |
 | قمروا هنیرمط طوب نانلوا رکذ یرلکدید اسن كمدا رب هلئوکس نیسو یصف |

 | اصع ( اسنلا ) هاسن برض اذا عبارلا بابلا نم ایسن هیتسن لاق : ردهنساتعم
 بابلانم اسن لحرلا ین لا 2 ردهنسانعم یقعرعا ی رهط ط وب كمدآ رب هد زو |

 ) هاسن اکش اذا عبارلا ق
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 ولع ( وزنلاو ) هدنزو بارف ( هازفلاو ) هوك كەم یازو یصف
 از لا : رد هئس اعم ینمالطاو قمارجم اصف ( ناوزتلاو ) هدنزو
 تكسنکج ۾ هنسسا رب لکوکو هبلع پئو اذا (اوزلو اوزلو هارو اوز وزنب هبلع
 یرب ندالپ راشح یمسق كشاو محط اذا هبلق 4 از لا ردلمعتسم هنسسانعم

 جارا نم تمو اذا رهلا تزن لاقب ردلممتس. هنسانعم وقف ېک رطاش هوا
 از لاش ؛ ردلمهتسم هنسانعم یقمانیف مامط هد هرصتو تنلوف تح یا

 لاقب : رد هنسان قعئآو قمار هدننزو هفت ( ةيزثنلا ) الغ اذا مامطلا
 قعروسخآو قفارج* رولوا یدعتم زساه یزفنو هب زئئو از یھب هبلع یزن
 هرككث هره ( هازنالا ) هة بنو اذا اب زئئو ةب زات ءاز لاش, : رد هئسانعم

 ( نا وزللا ) هازن ینمم هازنا لاخب : رد هنسانعم قمرودآو قمنا رجم یندوب
 پولربس ندرخآ ید هنسنربو یدنلوا رکن هکر دهنسانمم قمارجم هلامف
 بلقت هلا بو اق هداروب تلغت اذا اناوزن هنع ازا لاغب : ردهنسانعم نل روق

 یا نآ وزن ه لاف : رد هنسانعم تروسو تدحو ر دطاغ یس هد

 هدشازو دادش () هازفلاو ) هدنزو ینغ ( "ی زنا ) ةرونس
 هنسوصخ هشفو روشو رش هد زو هزاتم ( یرزنثاو )
 ر ونل وا قالطا همدا نالوا ؛ل الاجو تسحو دص ریش و ر وسح

 رد هنسانعم تدح كل ربت (ةيزانلا) هبلا راوس ىازننموزنوركایلایزنل هلا لاقب
 ةردابیا ةبزان هنتردسلاق رونلوانالطاهبهردابو هوغحو ةدحىاةب زات هعبط ق لاخ
 راکبرب هدنب رق لح مان ءارفص نیمرطانییو روتبد ههعاکو هغانج روقچ بدو
 لاغب روند هه-اکو هغانچ روفج یبد دوب هدننزو هبنغ ( ةيزتلا ) ردیدآ
 هدنزو هاسک ( هادرنلاو) هدننزو هاعس ( ها رنلا ) ةربعق یا ةيزئو ةيزا ةعصق
 دفساذا ءارلو ءاز ةفانلا لع لصفلاازلاق : ردهنسانم,قعشا «یشبد ناویح ترا

 لافب : رد هنسانعم قلتآ بویارجم هلتعرس ه.هنسنرب هدننزو لعفت ( یزنتلا )
 كب ناف ندنحارح هدننزو وذح ( ورنلا ) عرمتو بنوت انا هبلع یرنت
 ىا اوزن لوهحلا ىلع لحرلایز لا : رد هنسانعم قلوا دوض هلفقآ قوج
 قو ةبابللاق ,هنمو ردطلغ یسهخسن قرن هللا فاق هداروب هکرید حراش فزت
 هباسا لاق [ تاغ هلم یزنف هتبک_ق موس یرهنا ] یرعشالامأع ییا ثیدح

 _( ةوزلا )عطقب مو همد یرجف ةحارح هتناسا اذا كلذو تان هنم یزتف حرح
 رددآ تغاطر هنمارت ناع هو ۶و رود ه«هنسن رودوو هصف هدننزو هر

 ىو یرسک كنون ( ةودنلا ) یواولا روند" هاعس هدننزو هبنغ ( ةيزتلا )
 هرب ک كرتون ( نوفلاو ) ( ناوسنلاو ) ( ءانلاو ) لوكس كنيسو

 : هضم
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 هدننزو اقتلم ( یدننلاو ) هدننزو هرم ( ةودنلاو ) ( یدانلاو ) هدننزو

 هدلاح یرلفدلوا مدت لوق یلعرونید هنمجاو سلجم یرلکدکر  زدنوک كسان

 مهادننمو مبنودنو میدن انرضح لوقت روا قالطا هدنرلق رش" روئلوا قالطا

 یدانلا مهودنبام برعلالوقو هيف نيعمتحم اومادام سلا وهوا ارام سلجم یا

 ( یدنتلا ) رلیا هطاحا یرلثآ سلحم هلغلوا قوچ كب تعاجج ینعی مهعسیام یا |

 ردهنسانعم كلنا ماعناو ناسحا هن هسک رب بودنا كالدرعاوح مدآ رب هدننزو لعفت |

 مارک ا ( ءادنالا ) لضعفاو یضسناذا لرلای لاش ردذوخأ: ندننآ یانعم |

 تلبا كانغ ییهنسنر یو یدنن ىع: نالف یدنا لاش ۶ رد هنسانعم یدنب هدننزو

 | قاوازاوآشوخ دوخابقلوا ءاطعلا ریثکهسکرو ایدن هتلعحاذا هتیدنالوقت ردهتسانعم |

 هدننزوا صع ( یدنلا ) هنوصنسحواهاطعرثکا اذالحرلایدنا لاقت : ردهتیانعم |

 هنسانعم مه روند هنغای تاو هنس انعم یر روند هغاربط شاپ نالوا هدر

 هاتف "الکر وند هراجو لاب یا یدن هب لاق روند هغاشای و روند هرومغی و ۲ ۱

 ی دم و تباقو روئلوا بیطت هلکنا هکر وند هب هنسنر وډشوخ یک روخ و ۱

 . روند ۵ هنسن قالصا هدنن زو غ (یدنلا) رولک ءادناو هیدنا یعج ردهنساثعم |

 فکلا یدن وه لاق روئلوا قالطا فکلا ید همدآ م رکو یخ هلت انهو

 توصلا یدن همدا نالوا غلاب هبهديعب ةفابسم

 هدننزو هن(
 یبسس بولوا زاوآ دنلب 9 یخ یا

 ةیدنلا ) هدیعب ىا توصلا یدن وه لاش روئلوا قالطا

 هلوا رلرن ینلآ ندایحو مرش كمدآ نالوا بطاخ هک رونلوا قالطا هژوس لوش |

  هسنس هلی رسكو یمط كنون ( هادنلا ) نیا اهب یدنب یا ةيدنم هک لاقب |

 نالوا دیعب ندوص ( ةيداثلا ) دعب اذا عبارلا بابلا نم یدن توصلا یدن لاق |

 هدننزو نانرمت ( ناتئدنلا ) ءالانع ةديعب یا ةيدان ل لاقت روند هغلاموخ ,

 نالوا بيرق هنبرلفرط جا كنب رلداب ناب كنمسق تآ ردي هی كس 1

 لاوقا ندیآ حتتفهو اوسر یمدآ هدننزو تان ( تینا ) رونید هنب رب | |

 لاوقاوا لاعفا لاق هلوا ردلزت یههبح ندکل هدنمش هکر ونلوا قالطا" هلاعفاو 11

 قل وا كانغ بور اشا هنسنر هدننزو اصع ( یدنلا ) تا رح یآ تایم |

 هدننزو یع ( یدنلا .) لب اذا عبارلابابلارم یدن *یشلادن لاقب : رد هنسانعم | |

 لاقب رونلوا قالطا هراکزور ثداوح ( یداونلا ) روند هثیش كانم شهنالصا

 رونلوا قالطا هنلثاوا كن هنسنرب ( تايدانلا ) ث.اوا یا یداونلا مهتاصا

 قآ سنج رب هدننزو هورح ( ةورثلا ) یواولا هلثاوا یا هنیدان تدب لاش

 بنون ( وزنلا ) یواولا رولب زود قامقجم ندنا انتعب هکردیعما شاط هقفوب و 1



 وب هوش ثداز اذا لسحرلا ىا لا : رد هثساعم لوا هداب ز وضو

 موشلاادن لا ؛ ردهنسانعم تكر بوک هارارب سان هدنزو ودح ( ودنا )
 قرفت اذا "یدلا ادب لاش : رد هلسانعم ینافاط هنسلر و اوملجا اذا اودن ود

 موقلا ادل لا : رد هنسانعم ینارا مشاح هحاکنپمج ېک تروشم سلم ساتو
 ردهنساعم قمفج هفالنوا وللط ندفالنوا ینکا یمسف هودو یدنلا اورممح اذا
 قلخو ناخ بوبءررگب ههنسارپ و قلا ىلا ملا نم تحرخاذا لبالا تدب لاق
 عزل یا مارک قول ىلا ودن ذف لا ر دلمعتسم هنسسانعم كمكج اکا هبنهج
 هارارب سا یغدوب هدننزو لعافن ( یدانتلاو ) هدننزو لاعتفا ( هادتنالا )
 یر یدادو اوعمشحا اذا اودانتو موقلا یدننا لاش : ردهنسانمم تكر بولک

 مپ یدان اذا اودانت لا ردندنس هدام ءادن هکرد هنسانعم قمرفاج هنب رب
 ۱ موقلا يدان لاق : رد هنسانعم كلبا نما دفع بوروف ساحو اب
 ولتط ندفالنوا ینک | یرل هود هدننزو هلعف ( ةيدنئلا ) یدانلا ىف اوسلامت
 لالا شبا نم اهنحرخا اذا لبالا تیدن لوق : ردهنسانع قمرقح هغالنوا

 ب ورانوا زارب هرکس ندکدجما رادغهرب بورونک ه وص یرلهود شعبنا دنعو
 تبارمتف اهدروا اذا لبالا ید لاض : رد هنس انعم كمرئوک ه وص هني هدعب

 : رد هلسانعم كمليا هل اضنمن یب هنسنر و هلا ىلا اهدر مث البلق اهاعر مث الیلف

 هجو كنمسف هودو ثآ هدننزو م رکم ( یدنلا ) هننلب اذا ؛یشلا تین لوقت
 لوف رونید هغ النوا یرافدراوا هدننب قمراوس یا هرزوا روکذم
 هرل هود كکروا ( ی داونلا ) اهن دن منم وم یا انكیخ یدنم اذنه

 نوا فلع هود یر اکدرکح امرخ یونلاداونو ةدراش یاداوتلبا لاق روید |

 دفع هدننزو هرن ( هودنلا ) رونبد هنبرلبدنارجم نایا رج هدنرلکدزا بوربق
 هنمجعاو سلجم یرلفدلوا مت زدنوک كسا هودنو رونید هنعاج ندیا سلجم
 هدنرلفدلغاط بوغلاق رونلوا ینالطا هدلاح یرلفدلوا عتب سان لوق ىلع رونید
 هدهکم ( ةودنلاراد ) رکذپساک ردهانعموب یغد یدانو "یدن هکهت زغتوا قالطا

 بولوا منم ائاد هدنآ شیرق هکردهناخ یکیدلیا انب یصف ینعب ردمولعم ناخرب
  بولوا نمجا هلاهسکرب هدننزو ةاهابم ( ةادانلل ) یدبا رلردبا هرواشم
 اذا هادا لاق : رد هنس انعم هرخافم شعیلادنعو رد هنسانعم قلوا نننعه

 یا هرسب یدان لاه : رد هنسانعم كلبا راهظا ینزار هسکرو هرخافوا هسلاج

 ثلنیرطلا 4 ید لاخ ردلصتس هتسانس قمقهنیآ برولب لویو هرهظا
 هلعو هأراذا *یشلا یدان لا : رد هنسانعم كليب بوروک ییهنسنربو رهف
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 نالوا لوغشم تیاغب دعب نم یدلوا لاق هغل رازاب و هرو رضلاب نوسپای هردیک

 هکلک همالسا تاوخ نامز دعب یدلوا لثم * نییهلا تاذنم لغشا * هدنفحهسک |

 هلا تاوخ هدننعض هروب دام یرلت رطح مالسلاو ةولصلا هيلع مالا رورس

 بودیاقیاب هک رونید هبیسد قاربط هلرمسک كنون یحو یدیا را ررویب هفطالم |

 ءاما یرلعج رونید هقوا ولن رغولئاو ردیععاام رغ هزادعون رب ورولیاپ دوس هدنچا |

 یو ( یصلا ) هیرسک كن ون رولک ءاحو هدننزو قع رولک یو رولک |[

 لاقب : رد هنسانعمقعاب بویقلاچ یدوس نوجا قمقچ یغاب هدشاب هدنزو یو |
 ندنرب یب هنسنرو هنعخاذا ثلاثلاو یناثلا بابلا نم

 ایح هاهءو هب نيالا ىا

 رظن *هلما هنناج هنسنرو هلازا اذا هولا یص لاق : رد هنسانعم قلف هغرالا |

 هدننزو هلعفن ( ةيصتلا ) هفرص اذا هبلا هرصب ىح لاق : رد هنس انعم كما

 (یصتلا) هلا زااذاهاص لاقب : ردهنسانعم قلفهغرالا بورتآ ندنرب یهنسنر دو |

 ةيحانلا ) لازف هلازا یا یصعتف ةاصلاغب : ردهنسانعم قاوا هغرالا هدننزو لعفت

 ندنع نالوا هج هغرالا نده اک رارق هکزد هنس انعم بناج (:ةاح اشلاو

 هدهغرالا هدننزو ینغ ( یصلا ) همناج یا هناحانو هتبحان ق دمق لاق ردنرابع |

 جاغروب هدننزو ةامرع ( ةاصلا ) ةيصنم ىا "یحلبا لاقب رونبد هرلهود نزدیک

 نداروا نکرکج وص هکر ونبد هنلوب كنب راوط بالودو رونید هنسیدنقا وص ۱

 هتعاج نالوا دیعب هنب رب یرب هلینهج بسن ( :اصلا لها ) ردبا ددرت | |

 س وق لانقب رونید هباب كوي و یربا ,هليض كيم ( :اصلا ) زونلوا قالطا ۱

 هلی سسک تنءنمه .( هاصالا )۰ روند هراهود ,ولیکروا كرو ب یا دام ا

 , اذا خالسلا هل ىحما لاقب هنمو رد هنسانعم كليا هبحوتو هلاما هاچ هکر |

 : رد هنسانعم قلابج بوشلاچ هشيارن هدننزو لاعتفا ( ءاصتالا ) هب هرض |

 لاقب + رد هنسانعم قغایط بونکی وسس هبهنسنرب و دج اذا مالا ف ینا لا
 نالوا هنسانعم دصق هدننزو هینغ ( ةيحلا ) هيلع دقعا اذا ىلا ق ها

 هسو رونبد هثیش یفج هنلوا دصق كنهنسنره هکرد هلوعفم یعع هلبعف ندوح |

 كراكزور نحو دئادش نالف نعب هیصتت اد هلا یا عراوقلا ةي وه لاقب ۱

 ی واولا زلوا كفنمو رود ندیدنک الصا رد بهاکهحوتو یدصقم یک ملعت هضم

 مش لب دوخ بونلکویب هسکرب هدننزو هوطخ هلیا همم یاخ ( ةوضلا )|

 جرا ین لاقي و ةوخم وخخي لحرلا اضن لاقي ٠ رد هنسلنعم كليا راضقاو |
 اذا االف اخ لاقب : ردهنسانعم كلبا حدم یدآرب و مظعتو رخقا اذا لوهحلا ىلع

 لاقب : ردهنسانعم كلياراضفاو مظعت یغدوب هدننزو لاعتفا ( ءاضتالا ) هحدم |

 ربک كمدارب هلرسک كنزمه ( ءاضالا ) حق
Gg gg سس 
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 یدسف یا هبلا یوم لوفلو .دسا ثدسف یا هو ثوص لرفت رولوا مساو
 ردندنسانعم دصفوبشا دوهم نف نائلوا ینالطا و لم ىنمب ةي رملا وم هنمو

 لئم رواکوص جج كيوب رونلوا ؛لاردا یساهنهو تمس كني ی مالک هلکنا ارب ز
 لاش رولوا ردصء هنسانعم تملا منو دصاو هدننزو هبلدرولک هو هدننزو
 هرزوا قاپر هسکرو «دسفاذا ثلاثلاو لوالا باسبلا نم او هاصو ءو هام

 بولپکا یرفوط هنسر نکرکچ یاب هسک ناتا قوا دوخاب قآ پودبا لبم
 رو هسوفق ینععاوا هیفش دحا یلع لام اذا لحرلا ان لاقي: ردهنسانعم قاروا
 زوک هبهلسلر و هفرصاژا هام لاش : ردهنسانعم كليا فرص هفرط م یهنسن

 ( ءاضلالا) هددراذا هوضبو هاصب هممب هبلا لاق :ردهنسانعم قفاب بوردود
 لاش : ردهنسانعم تلیا تم نعو دصف هبهنسنر و هتم“ ر دو هدنزو لامتا

 دونگا ازا 4 ىحتا لا ردهنسانعم ینغابط بوی وس ههنسئر و هدصقاذا هالا

 كم روپ كرهکوج بولام یرغوط هفرط لوس ېک تآ نیکژید كتیمق هودو
 بسل ( یانلا ) هرمسپا ىلع هریسق دنا اذا ریعبلا یصنا لا : ردهنسانعم
 رولک فاح یمج رونبد همدآ نالوا بسننم هومع لع ردلعاف مسا هرزوا
 كنمزمه ( هاععالا ) یوم یا ةاحع موق نم حان لجر لاض هدننزو ةانعق
 ارش هبله یا لاغب : ردهنسانعم قلف هحوو دصق هبهنسنراب هکر 4 رک

 اذا هنع هرسب یا لافب : رد هنسانعم قلفرمسب فرم ندهنسنرب و لبفا اذا

 . | كم روب كر هنکب وسو قره اب یرغوط هنفرط لوس نکرروب هودو 4دع
 ۱ [ هاطغلاوءاولغ ( ءاوصلا ) هرسیالع هربسق دقااذا ربعبلایحمالاه : ردهنسانعم
 ةدعرلا یا *اوصلا هئذخا لاغ ردیس همدقم هتسیا روت هکع رک بودءهرتد هدنزو

 ۰ | همولط هك كنون (یعلا) ینابلاردنعاج رب ندنس هيبفدزا_(وحصون) یطعتاو
 "روند یخد یحم هکهتن رونبد هنم ولط غاب ةساخ لوف ىلع هنسانعم قز رونید

 یحن فو یحم یف هلمح لاض هدننزو یف رونبد ید یو هدن زو یو

 ۱ ][ تاذنم لفشا ۰ فلوم هکربد مرام .هساخ نجلا ناکام وهوا قزفیا یحقو
 ۲ [ نوناخرب ندنس هلبیق هبلعن نب هایت هکردوب سا یدلبا لوهذ ندنلنم « نییصلا
 تاوخ یدیا ردبا می خاب هدنلحم خال نرازابرب هلا مولط یکیا هدنیلهاج نامز
 كمولط نوعا ینفا هنبرلنشاچ بولک هناي هلئروس یفلا غاب یراصنالا رییحن
 یفزغایغد همولط رکید هرکسن دکدروک یتسینشاح كن یدردزوچ ینزغا كرب
 هلبلا یکیا وید نوسسفآ غاب نوناخ یدقاب هنسینخاج هدکن آ هکابوک بورد زوج
 هدیسیکیا بوک هنس هسک | كنوتاخ تاوخ نام هدقدنوط ینزغا كمولط یکیا
 غاب هسلوا هدنددص مفد نوناخ یدلبا ترعشابم هدتسود اد هفشب هلغلوا سنوط

 ردپک

۱ 
۰ 
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 ۱۳۳و سس همه رج سس سوسیس: یسس

 د رغم هکرید حراش نوراسلا یا یوعص مه لاق رولوا ردصلاب فصو .هکروئید

 هدننزو لادج ( املاو ) هدننزو ةاه ابم ( .ةاجانلا ) رونلوا قالطر هعچو

 ربد حراش هزاساذا *اصو ةاجانمهجلا لا ۰۰ نقد هان اعم رد هب هنکرب

 ( یبانتلا ) رد یتبم هنخیدلوا هلینهج ءاغخا یقالطا ثاجانم هب یهلاهاک رد نایب

 او راست اذا موقلا یاس الاغ رج هام اب كم دلسف هدنزو لع افت |

ب دیدبایدسف هلمدآر بو ««يدلسف هدنن زوى غ( يملا
 ددقج الوازارمهو شادرسهکرون

 هدرابکنزرح لحانم هدننزو یده (یجع) هراسبیا هبج وه لاقب رولکهبجتایعجج

 جرا هلیرصقو هلدم كرلغلاو نحف كران ون ( كءاعلا كراصتا ) ردیدآ هدلپ رب

 لمف ردندنباب هارغا ویو ردکید لوا كاج ردرل رتاحرما هکرد هتسانعم عرمبا

 یدلوا قحال فاک نوا باطخ صیصخت ردهدنکبس اجلا مزلا ردفوذح .ابوحو

 ردکعد قاب هغملآروقلوا كاج یسهصالخ ردقوب لع ندارعا یکیرافاکكلانهو تالذ

 دل كءاجلا هل لاق ردشش والامعتسا هتساتمم تعرس نالوا یموزلم كنلتروق

صح ) ةاهلا ( عسا عما یارصقلاو
 هکرد هتسانعم قلثروق هدننزو ةا

 ..نضرح یا ةا هب لاتش ۶ رد هنس انعم ص رخو یدنل وا رکذ

 انعم هر ذق رائو اره اظ رد هنس اتعم دسح و

07 للا ( هنس انعم ۶ اک روند هراشم
 بجا م هلو لع 

 همدآربو ضرالا نم ةو سعتلا اذا لحرلا یصث لاق : ردهنسانعم قمردشارارب

 اذا نالغل یصت لاق : رذ هنسانعم كليا رظن دب نوجا كنروکدزوک هبهنسنرباپ |

 9م هسرا ولتادیم یلنسو هدننزو هاصس ( والا نل دیس هری |

 یرهوج هک هدننزو هاولع ( هاوعلا ) ذعس یا ضرالا نم ةواجت اننب لوقت |

 ردقنوا هللا هلمعم یا- نالوا باوص ردشلبا ربسقت هلیسانعم كغ رک بودبا طلغ

 ردیعسا كعلقرب هدننزو یمرم ( یجلا ) ردیدآ عحومر هدننزو یضرب ( یی )

 خور هدهرصب و ردیدآ وصرب هدندروب دتساونب" ( هیجان ) ردیدآ لجررب و

 هر هلف رعت.فرح ( ةوجلا ) ربدآ لجرز هدشزو یس ( یجب ) ردیڈآ |

 ردیدآ لجررپ زتسفب رعت فرح هوجو ردبدآ هب رفرب_هدنساضق نی رح هدننزو

دصلاوباو دواد نب ىلع لکوشلاوما ( یعانلا ) ۱
 یرصب نسحت یوارو رع نب رکب قی

 امالا اج نیلمو ردب رابقل هارافد مان دیس ن ناصازو هی وبا نالوا

 هینغ ( هيج ) ردهدننزو هرس هکر دفو رعم هلکعد هیج نا ردندمالعا هکلبنلا ۱

 هوب هدنشنزو وح ( وعلا ( یواولا ردندح هکرد یناهفصالا باو نا هدننزو ۱

 يا هو یلعوه لاق : رد هنسانعع تهحو اقب رط یا اوج ذخا لاقب روند ۱

وا هنسانعم دصفو دننزو لتع راكد ووا ةاطنا نيل ته
 تک ر

 خاص رد ذوح ۴ ندنس



 ههازا یرص بفارو زهذوخأم ندنسانمم بطر طافتثا هوشاب ندئ هام ماصلعا
 firm 4را ةفكلنا ربسشا هل رءرابع ىذإلا ءافلال دوم بلطرا رصلا

 باشنعا رولوا نوجا بلط یهبف دپ م ینعب رولوا ندنلپیف باتمتساو
 باس ید كنسهلک "سا نالوا یدب م تیوب یک یفبدلوا + نوما بلس یس هرم

 رسا هروک ھی درو رولوا هنساضم باطن هو "4 زا اسنسا هفلوا نوجا

 نراعتم هدروک ذم ءاثعم هدعب پولواهنسانعم ینمارارپ هہکسک هوج نوا
 نکل ردهنضانعم ینمارارپ هجروقچ ینمب طئاف ادتبا طوفت ولو شنوا
 كد ذوخأم ندنسم اعم سالطتسا هلخلوا زا هرئاس هوحو ردهجوا لوا هجو
 ثاس# اهرخ هزا دوخاب كسشربا هامرخ هزا ءاصنساو یهتنا رد رفا ندرللآ
 ندحانآ اقلطدو هولک اوا بطرلا اوناسا اذا موفلا یصنسا لاش : ردهنسانعم
 كيرم ( هاجعالا ) هانتجا اذا ىنملا یصلسا لاقب : رد هنسسانعم كمربد شع
 كك جاغاو هصلخ یا هنم هلا هاجما لاه : رد هنسانعم قمرتروق هل مک
 ۱ لاش : ردهنسانعم نج وص یردو اهمطق اذا : رصشل یمعا لا : ردهنسانعم

 ردهنسانعم كمك بونود هنس ییدلک هرکسندفدردغاب دولبو هطشک اذا دلج لا یتا
 هعرید كنس هویم كحافآو ترطماام دعب تربدا یا تلواذا ةباهسلا تمعا لاغب
 فشک یهنسلر و تئحا اذا ةلضلا تا لاق : رد هنسانعم كلا لولح ىنا
 دننزو لاعتفا ( ءاضنالا ) هفشک اذا *مشلا ىجا لاغ : ردهنسانعم كا راهظاو
 هلم یصنا لاش : رد هنسانعم كلا ENP هکر, ندمدآرب ندمدآرب

 . ؟ ردهنسانعم كلا رابنخاو صیشخم هکلبا شادرس یدآ رو اهصلخ اذا هتحاح
 . یجنا لاش : ردهنسانعم قمرونوا هرب عفو هناجانع هسخاذا هاهنا لاق

 | ىلا لاخ ردوا تکراشم هک ردهنسانعم كمشدنسفو :ومعیلع دعقاذا لجرلا

 ] ( اجنو ) هدننزو هرم ( ةوجلاو ) هدنزو اصع ( اصلا ) اوراست اا موقلا

 لاغب ردنعاپ هناج ندنیوسلبس هک ابوک رونبد هرب كنکوبو كسمون هدننزو یم
 هنس انعءاصعرونید هکنکد اجعو ضرالا نم مفتراام یا اهناو :وصلاو اهلااروولزت

 هبنغ ( هبجلاو ةبحانلا ) روند هج أفا ىس هوقم قبرص كج هزود كنکدو
 . هلکنوو ةبرس یا ةيجمو ةيحا ةقال لاغ روند ههقا هدنورو كياچ كم هدننزو
 میرم یا یو جان ربعب لاب رونلتغس ضعبلا دنعو رفلتفص هود تکرا

 زوس ارس همدآرب هدننزو ی وعد ( یوهاو ) هدنزو مع ( ولا )
 هراس اذا یوجتو اوج هاجت لاقب رونلوا رییعت كسهدلسف هک رد هتسانعم كلئوس
 ۲ وا مسا یوجعو ههکت اذا ها لا : رد هنس انعم قلقوق ینزغا تكمداربو

 هل هک ندا یدلسفو راستیا یوجنو اجت مهنپ لاق رونبد هب یدلسف یک اجت
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رولواربسعت دنول هکرونید هنر فن
 هدنسهدام تون یو ف وم رد هنسانعم نوحالم 

 لوکس كنه. یا و یصف كنون ( وئنلا ) یواولا یدلیا رڪ ڏڌ ید

لق عياش و شاف بوبا وس هسکر ه ییدرفالر
 ثكلبا ناتساد هرالد هکر د هنسانعم ق

 هدننزو اصع ( اثنلا ) هع اذا و .هقرف اذا *یفلا ان لاقب : رد هنسانعم قعاب

 حیف رکو لزوک زك رونلوا قالطا هنلاح فص و نالوا رابخا و دای كمدآ رب

دا نکر کحوص ندوبق هدننزو یف ۱
 (ىانتلا ) روند هنس دنحاص وص نالبحاص ن

 كعشدبا دای و رکذ ییهتسن رای یمدا رب هدنرلنس راهسک زار هدننزو لعاش

 هدن آو هدشزو ون ( ىلا ) یئایلا هورک اذن یا هوا لاق : رد هنسانعم

 (ءاثت الا) تونى ةغل ىناثلا بابلانم اب ثيدحلا تیثن لوت یدنلوارکذ هکر دنغل

 باتغا اذا ادیز یتا لاقب : ردهنسانعم كليا تيفو لصفیبدا رب هبرسک كنم به

 فنااذا ؟ینلانع ینا لاق ۶ ردهنسانعم كلا قاکنتسا هلانح و رام ندهنسن رو

 ٠ (ةياجلاو ةاحلاو ءاجلاو ) هلنوکس كجو یصف كنون ( وجا ) یواولا هنم

 | ةياجو ةاجو ءاصو اوضوصب هنم اجت لاق : ردهنسانعم قلتروق هلیصف هراز ون

 | هنسانعم "یشلا نم لاصفنا هدام و هروک هننایب كيغار هکر د مجرتم هنم سلخاذا

 اذا او او دلجلا اع لاقب : رد هنسانعم كمزو یبیرد هدننزو اصع او

 وجو وجم دلجیا اجو وج هدنعلاقب روند هبیرد شلزو اجو وجو هطشک

 جورخ ندنطب اقلطم وج و ثد-ا اذا يصلا اج لاقب : رد هنسانعم كل دح

 ۱ رک ذپساک رولکهنسانعم یوج و نوسلوا خد كرکوسج كرك رونید هثیش ندا

 | زوک هبهنسسن رب دوخای همدا رب و رونید هباصم شلاق شوب هلکلکود یرومنپ و |

 | نیعلابهبیصیله هوشتاذا نالغل اجت لاق : ردهتسانعم كلیاررظن دب نوحا كمروکد

 | (هبصتا ) حرخا اذا ثدحلا اج لاقب : رد هنسانعم قمقچ ثدخ ندنطب و

 ردهتسانعم قمرتروقو صلخاذا هنم یجت لاقب : ردهنسانعم قلتروق هدننزو هلعفت

 | اش : رد هنسانعم قلتروق یخدوب ( ءاصتسالا ) هصلخ یا هللا ها لاق

 . اهعطقاذا ةرجشلا یصتسا لاق : رد هن انعم كسك جاغاو سلخاذا هنم یصتسا

 لاق : ردهنسانعم كلبا لاصعسا یدوصقمو تحاح یدنک ندمدآرب همکر و

 ا وص قال عطو. هركصن دتجاح یانعقو اهصلخت یا هتحاح هنم یصتسا

 | وجا نم ءالاب لستغا اذا لجرلا یعتقسا لاقب : رد هنسانعم كيلپس ر وخای قفقیاپ

 ندا هنسانعم رص عطف انعموب هروک هنناپ كحابصم کرد ميرتمرجحا حوا
 سس سی 7
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 نرم ندا زوک هنلوا تروص دب و نیکرج كي هنسن ر اب هسک ر و سو
 | كرب ر و نبلا اهلبقت زف نصف یا هئروس تم لاق ردلمتسم هنسانعم قلوا
 رو هففارپ ماذا 4 هزم اب لا ردلمعتسم هنسسانعم ینلوا رموا هحارم یساوه
 Ê رارفیو برططم هوایرب پوپدبا تحار و مارآ هقفمالوا نوفپوایغات كمآ
 قوا و هبلع مطب ماذا شارفلا نص هبنجات لاق ردلمعتس هنسانعم یوا
 (ذپانلا ) .رصف اذاندهلا نع مهسلا ابن لا : ردهنسانعم لوا مءراو هان
 اهر و نه تب اذا ةا سوفا لافب هوا ولنادبم ندنشب رک هکرونبد هباب لوڪ
 ( ةببللا ) اغیرط یا ادیدس ایہ ذا لاب رونبد هوب هدنزو نغ ( یبلا )
 هد رعم ردپسراف وو روند ههرفس شخروا ندنفاریپ امرخ هدنزو هبنغ
 روئلوا رهبعت رب اکا دیکر یدنلوا رکذ هدنسهدام فن کهن هاف رود هبقن

 هدشسزو هرم ( ةوبللاو ) هدننزو هاصع ( ةوابثلا ) رولوا هدنزرط هبط
 ردبدآ عموم رب هدفناسط هوان و روند هنسرا كسکو هدنزو یش ( یتلو )

 هدننزو هانک ( :وابللا ) یدنلوا رکذ ید هدناب همه رانو هکر بد حراش

 ندباسصا و ردندحم ناببظ نی یی ردنداسا ( نان ) روند هکلکسکوب ردا
 ردبرلسا یدلاو تج كنهاصع ما ىدع نب ةن نب ةبلعل و یدح هماع ی ةبقع
 ةعبدوهلاصف ( ناوبنلاوخ ) ردبعبا هکردیهابلا زمرح نا هدننزو یمس ( ین )
 ( ءابالا ) زدیدآ كيوص رب اصف ( ناوبنلا ) ردببقل كهك مان دنر نا
 هناناقاذغل هثیبنا لوقت ردنفل هدهزومه ردهنسانعم كمربو ربخ رک كنم
 كنك الس نواب قیرط ردهدننزو اصع هک نوفحم نب دمع نب ابن نابیلا واو

 . قرابف بوذیش ندووضح هدننزو ولع هباهبفوف یا ( ونتلا) یواولا ردیطخ
 | ردهنسانع«یقلعوط بومی هنسنرب لسا مرواذا اوتل هوع اتل لا : ردهنسانعم

 . ردنغل هدهزومه هکهنن ېک یسلهوط بومون كتاب نابلشب هفمقج زونه هدند
 بوشبخ ( یانلا ) رولک یفاون یمج روند همدآ رودو اصف ( ةونلا )
  هلمسک كنم ( هاتنالا ) مرو یا تانوضع لاغ رونید هونعع شمرابق
 ۴ هلکمزا یتنورب بوروا كمدآرب و رخأت اذا لجرلا ینا لاقب : ردهنسانعم كغلوریک
 لاهو همروف ناسنا فنا رسک اذا نالف ینا لاف : ردهنسانعم قعرابف بوشیش

 ۴ : ردهنسانعم قلوا نوفیوا هدیرمشم و قنلخ و هدلئاعن و لکش همدآ رب و ءاتنا
 وانرب هلنعرمس هدنازو لمغت ( یتننلا ) هقلخ و هلکش قفاو اذا انالف یتنا لاخ

 یککرک نابچ ( "انننسالا ) یزنن اذا هیله ین لاخ : ردهنسانعم قلثا بونا

 نرفتسا اذا لمدلا یتنتسا لاض : ردهنسانعم ینلوط بوقلق بولط هلک رج
 .یعهدخو هنسهفماطیک هکردیعج تنسهلک ینون هلبعف كنون ( یناوتنا ) ینایا

 هل رغن
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 تكفلوم سب ىرجلا نم هدنعام جرخسا اذسرفلا ییقسا لاقب : ردهنسانعم كلنا

 یعادلل نوبیعسپ مه « وبشا كرعاش مان عاقرلا نب یدع هک مالک ییدلبا افتکا

 | نالوا هیلازاشم یتعب ردرصتقم ندننب » ملا ف نوهتسیو سفلادح م مهم رکیو ۱

 | مره و قرخ یرلروانط كنعشد هد رلکنح هل رللوا روالد و ردا تیاش تعاچ ۴

 [ درد وعام ندرل ویا را زالوارداق هنبرللتف و ذخا كرلنا هسکو بودیا

 ۱ هل رلدن دشت ك رل ویعف ريم ) یو يە J یابلاروند هرکسع هلیعم كتاب ےب و

 | كردن واخ مان دوایدا تنب هبدیدشت كني ویصف كيم ( "ایم ) ردنذناوسن *اسا ۱

 ۱ ردشلوا ربشم هلبانیقرافایم بولوا فاض»یعسا ردبسهناب كنهدلب یرلکدید نیقراف

 | قوا ديعب ندهن رب هدننزو یآر ( یأنلا ) قابل (۰ نونلا لصف ۰) ۴
۱ 

| 
 دوخاب قجالاو تدعب یا ثلاثلا بابلا نم ابأت هنع و هتبان لاق : رد هنساعم ۱

 | ی ونلا ین لاقب : ردهنسانعم قمزاق قرخ نوا قلوا ليس عنام هنفارطا رداچ |

 | یأن یخدهقرخ شازاق هدنفارطا رد" هرزوا روکذم هحو و اهل لع اذا ةميخل

 | هنعهتانا لوقت ردهنسانعم كليا دیعب هدننزو مارک ۱ ( ءاالا ) رکذیساک روند |

 | ىلع اذا ةيحلا یا لاقب : ردهنسانعم قمزاق قرخ هنس هروح رداج و هتدعبا اذا

 | قوا دعب هدننزو لاعتفا ( ءأتنالا ) هتلع اذا ىؤنلا تینا لوقت و ابن اهل

 كالا قرخ هنسیلاوح رداچ و دعبف هتدعبا یا یاتناف هتنانا لو رده اتم

 قعشلفارا هدننزو لعافن ( یاننلآ ) هتلع اذا ىؤنلا تیاثا لوقت ردهتسانعم

 هدیعب ععوم هدننزو ىب "( یأتنلا ) اودعابت اذا هنع اوات لاق : ریهنسانعم

 هلع كنون ( یونلاو ) هلیئوکسس كنز و یصق كنون ( یا ) روند

 | * روید هقرخ لوش هدننزو یده ( یونلاو ) هلرسک كنون ( عنلاو ) |

 رواک ءانا یعج هلوا شلزاق هنفارطا نوعا كعرک وص هنبرلحما رداج و قحالا أ

 هدنن زو یلص رولک یژنو هلبوکس كنو و یصف كنم ریه رولک یأناو هدننزو رابا

 هدننزو یأت ( وانلا ) یواولا رذیعجب تكنعوجم رنو هلن رسک رولک نو

 یواولا تبأت ىف ةغلو ان هنع توان لوقت رد هتسانعم قلوا دیعب هکردتغل هدناو

 هدننزو هوطخ ( ةوبثلاو ) هدننزو ىع ( لاو ) هو ولم ( وبنلا )

 هب رک و رادر دوخاپ جقروق كب هکردهنسانعم كملکوچ و قاب ندهنسن رب زوک

 هنبزوب نعثد هک هتن ردئرابع ندقغاب بویلوا رقتسم و ذوفن هرصاب ندنفیدلوا

 | جراشلا لاق ىف اج اذا ةوبت و ایمن و اون هرصب اب لاش رولوا هدنتلاح ققاب ق

 تعفو و نع هانیع تبتق دهوا عنرع قلق ارق فال تیدخ قو هیالا فو |

 | قمارجم وریکبویلشبا هب هنسن نالیروا علقو ملا رظنب مو هرظن یفاج یا ىلع |

 | اع دنرا و لکاذا ةبيرمشلا نع فیسلا ابن لاقب : رد هنسانعم كنود وریکو |



 هوجاو هنسانعم بطر رونبد هام رخ هزا هدننزو وهس ( وهلا ) یواونا
 هروک هنلاپ كنادرفم روئبد هنشاط لفاچ قآ سنج رو هنسانعم ژئژل رونو
 كيرف رولوا نافش و قآ یکسالا ردبا روهظ ندنسبحا و .دیعسو نخ راد مور
 . كاولس رجحوو راراپ فورظ و ی.هسرف یادت سەپ رلردبا رییعت یشاسط
 همیف ؛لزا هجهقفوب و هنسانعم در رانا ندکوک هکروبد هیولط وهم و ردب ربغ
 تنهام ر ندنسهپبف سیفلادبع و روند هتنالوا راد ولرهوح لوفیه رود

 قمروا كپ رولوا ردصم وهم و رونید هدو نالوا هجوروط و ردبدا یرنپ
 غاب رک كره ( ءاهمالا ) ادیدش همش ادا اوهم هاهم لا : ردهنساعم

 لاقب +: رد هنسانعم اف یروط كب هلذعاف وس قوچ هنسهوقم تبرش و دوسو
 : ردهنسانعم كيلنيئک پوراوص لآ رومد و هاامرتکا اذا بارمشلاو ری
 ققازوا ىنيبا ب ینکتسوک یفابا لراوط و املا اهاقس و اهدحا اذا :دیدطایهما لاقي

 غاب هدننزو هوالح ( ةواهلا ) هئسر لوط اذا سرفلا یهما لاغ ؛ زو هنانعم

 نساوهم لافي ؛ ردهنسانعم لوا یروط كب هفلثاف وس قوچ یس4وقم درساب
 هدننزو یهن ( یهلا ) رکذاک وهم وهفا وهم راس اذا یماخا بابلا نم ةواهم
 : ردهنسمانعم یقاژدلاپ رولوا ردصم یهمو رونبد هفغازوا ییکتسوک تا ربا
 هدرلن و ههوم اذا یفاثلا و ثلاثلا بابلا نم ايهم ديهعو «اه< "یشلا یه« لاض

 روند هشاوک هدنزو ناصح ( دال ) . ردشلوا بفاعم ءاي نونا قلح فرح
 یهوکواکروئلواریبعت نالوف هکرونبد هنیرفص ناب و سعشلایا :اهلا تعاط لاق

 . .دنزو اصح رولک اهم یمج ردندنسذح دجرم هکر وند هروالب و هنسانعم

  هنسهفطن كياوبح كکرا هلي كيم ( ناهلا ) اصف رولک تایهمو تاوهمو
 | یدوس هدننزوبارحم ( هءاهما ) هدننزو یده هلن كيم رولکیه-یمج روند

 |( "اهلا ) نبللا ةغبقر یا ءاهع ةفا لاب رونبد هبهقا نالوا هقفوب و یروط
  هفرط رب بوبلوا یرغوط هک رود هکلبرکا نالوا هدقوا شعب هدننزو ءا

 كغاجع هدننزو یهن ( یهلا ) ئابلا دوا یا ءاه.حدفلا ق لق ردبسنوا قجاق
 یفاثلا بابلا نم ايهم ةرفشلا یهم لاط : ردهنسانعم كقلنبكسك بودلغفوب یفزرغا
 یهم هدننزو لاعتخا ( هابتمالا و ) 4ر كتءزمه ( N اهقنر اذا

 هدننزو ربنم ( ىهملا ) اهاهم ىنفع احايلماو :وقشلا ىهما لاق : ردهنسانعم
 قرخ یرواط كنعثد هدکنح ( ءاهتسالا ) ردیدآ وصرب هدندروب یسهببق سبع
 بور اف فوفسلا نوفرخت یا مبلا ف نوهنتسبره 3 ردهنسانعم تلا مزهو
 هدب رعلا ناسل ردشلنا زاجما كب هدهدام وب فلّوم هکر ید حرا > جام رنج

 : |.,فسا یکم رکس نالوا ههرادنقا ةدهع تنسقتآ ءاهتعف ءرزوا یفیدتلوا رکذ
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 تولوا لاپ کت دک هرس ڭىەقا هدننزو هفرغ هونمو هل رسکو هل رعض

 روغوب مک الم رونلوا قالطا همای نالوا دتع ردق هصلوا رهاظ ینب دلوا

 ندمایا ردق هج راو هنوکنوا ندنوک ینیدشا ههقا جک شماذوا هبک مدقم |

 ردردق هنوک شب نوا یسهینم كروغوب نریک هنشای یلا ینعب ینا ةينمو ردنرابع

 هدنن زونسحم ) ىم ا ( رولوا نیستم یج مدعو ىلج كن هقان هدنساصما رلندموب ۱

 روند هبهقان نالوا هرجا هبنم نانلوا رکذ زونه هدننزو هنسحم ( ةيثملاو ) ا

 ىلع رد همسانعم ها زاحم هدنن زو ةاهابم ) خان اما ( ردلکد نیب یلج مدعو لج

 هازاح اذا هانام لاش ردهنسانعم باعاو ما زلا قلق مزال همدآ رب ی همسن را لوق ۱ ۱

 : ردهتسانعم كم ردکعک و هم زلاوا ۱ ۱

م كغ هثسهسک | كيك ارو ها راداذا هانام ۱
 بوکرلاق همقاعاذا هانام لاق ردهنسانع

 هدشنزو اصع ( الا ) یواولا رددآ هدلبرب نیمرطا نیب هدننزو لل ( ی ) |

ر لوقىلع كلوا هن وکر هدننزو ةاصح ( ةانلاو ) ۱
 نامطبهدنکرت هکر دبعسا یلراط هن وک

 لاقب رد هنسانعم قلقرادمو هلطاماذا هانام لاقت

 ردشلوا بفاعتم نوجا تفخ *اي لاف روند ناینمو ناونم هدنس هبنت رونلوا رببعت

 هدنزو یع رولک یهو هلرسک كنو و یھف كنه رھ ر واک یءاو رولک ءانما یعج

 یدابا لیصفنورکذ یغد هدنسهدامنم ینوب فلوم هک ربد حراش هلن مسکرولک مو ۳

 لاق :ردهنسانعم قلق التيم هلا هنسن رب یمدا رب یک یم هدننژو ونح ( ونلا )

 هربتخا اذا هانم لاق ۰ رده سام كنود بولق و و هالتبا اذا اونم هونع هانم

 كنهنسنرپ هدننزواسع (انلا) ردهنسانعم هینماو وزرا هدنژو هونف ( ةونملا ) |

 1۳ ) دانم ( اھا یا هراد ۳ ی راد لوقت روندد هوش رق ماتو هنحاع

 ) ةانملا ( ردهدزابز هدهلدا دم ردیعس مرو ردیدا عنحوم ر هدزاجح هدننزو أ

 هنابتلفو ثوباد هلی كيم ( ىناملا ) رونید هضرا هایس یغاربط هدننزو ةامم | ۱

 عاشرب يحاص هقبفر راعشا ( سوسولا ینام ) ثوبت یا نام وه لاقب روئید |

 رونلوا قالطا یونام هرلبهذم ی نديا ادتقا اک ١ ردیدا قیدنز ر ینام و ردیبقل اق

 هنسلوا مالظرش لعاف و رون ريخ لعاف ردشللا روهظ هدشدناچ قرمش هکر ید حراش ۱

 * دب نم یدنع لیللامالطظل کو م ردشلیا تراشا هدنتبب وبشا ینتم هکهتن یدیا بهاذ

 كلبا قلو عیزوت هلیاسحقمرب هدننزو لعافت ( یناقلا ) بذکت ةيونالا ناریشم

 ( ةاموملاو ءامولا ) یواولا ةحراشاب اولماع اذا موقلا ینام لاقب : ردهنسانعم

 مط كيم ( ولا ) رواک یاوم یعجج ردهنسانعم ةالف روند هناباب هلیعف هلرلیم

 ردعفا هالطو ابرش هدیکو هلصاقم عجو هکردیعا وراد یناود هنوکرب هدم و ۱
 5 رددبغم هنن راهض راء خر ق وعاس و هنعاجوا حد و هام و لو رمسعو 1
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 هوس حس

 س تا ی لحرا نم لاق : رد هنس اعم

 ردناطو رول نم r لولروتد همونوا هد زو هبنغ (ةبلاو)
 رد هنسسانعم وزرآو دصفو هردشیا هللا ان شا را لو روئبد

 oe ( ىلا ) دصفیا ام 4 لاذپ زوئلوا ربیع شهاوخو
 رد ما ندنپ وص كنپسشیدو تاک را روئید هوس نالوا دبلو هدام هدنزو هبمر
 مدلل زو لفف رولک ین. یم كندنفل ینمو رونلوا ریوصتو رب دق نا وبح نم
 ۶ رد هنسانعم كما لارا ینم هلرمسک كب همه ( هانمالل ) ىك درو دیر
 رد هنس انعم كمك هم یرلکدید انم هد هكمو ینلا لزنا اذا لحرانما لا
 اهل زاوا ام یتا اذا جالا ما لا : رد هنس انمء نوفق هانم لوف ىلع

 ( ةبقلا ) ةبنع تراصازا ةفانلا تنما لاخ : رد هنس انعم ىنلوا هبنع هفاو

 ىنا لزا اذا لحرلایم لاقب : رد هنسانعم كلبا یم لازا ید وب هدننزو همت

 هتبثما 4 لمحیا هو های هانم لاه : رد هنس انعم یهردموا 4 هنسئر یدآ رو
 الاف یک ىلج رد هنسانعم كنسبا ینحورخ ینم ندبدنک مدآرب ( هانغسالا )
 كم هند پوبلقوپ ردیلکد ردبم هینع هناو ینلا جورخ بلط اذا لجرلا ینتسا
 ا( ىم ) ال ما یه ةبنم اين رمثخا یا هقاسلا تونتسا لوقا رد هنس انعم

 لحم رولوا فرصلمو فرصنم ریغ ردبدآ برف رب هدنس اضف هکم هدننزو ىلا
 هلا یضر سابع ناو رد هبعسث ثعاب یفیدنلوا هقاراو هانما حجب ابذ ءامد هدروبزم

 مالسلا هبلع مدآ نیما لبربح هدروبزم لحم هکر دیو مم ردن رات رشح امهنع
 هاگرد ینعب نمت همدآ ترمضح هدم اکنه یرلکح هبلبا تق رافم ندرت رطح

 .هلکعد مردا یمن ؛ یتنج ید مدآ ترضح هدک دید 4۱ زا و یم هینما ننیهلا

 ال دی ةلاکما رها هکرید حراش یدلوا اسم هلاانم ندنسمدام هبنما

 هدنب رق هیرضو ردبع ارخآ منم ومرپ هدنس هکلوا دج انمو ردسشلوا عقاو هللا
 دوخاب قهراو هدروب نم لحم م ان انم هدننزو لاعتفا ( "انتمالا ) ردبدآ وصرب
 ( ىلا ۱ اهل زاوا ینم ینآ اذا جالا ینتما لا : رد هنس انعم قوق هاروا
 ۱ دوام ندنس انعم ردغ هک رد هتان قمولو تلد هنتر زو لک

 یدلا یت لاقب ردنرابع ند ریوصتو ريدا هده مو سفن یبهنسن یکیدلیا وزرآ
 اذا لج رلا ىت لاقب ردلمعتسم هنس انعم كلب وس نالیو هدارا اذا
 ال بانکلا یمن لاض ردلمعتم هنس ان قم وقواو ب ذك
 ا قغ لاش : رد هناص انعم قم رج یدرنال همزود ندنالبو هارف
 ( ةينم الو ) هل مسکو یعض تي« ( ةینلل ) هاو هع رتخا اذا
 كاذك هبنمو روند هدوصقمو وزرآ نانلوا ینو نالوموا هدننزو هبغن
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 كيم ( وللا ) یواولا ردیدآ لبج رب هدناع
 | ادعوا ادیدش راس اذا اولم ریعبلا الم لاقب : رد هنسانعم كلی دوخاي كروب _

 ۱ هلکنا هدیدم تدم بودیا عنقه هللا هنسن رب یمدآ رب هدننزو هلعفت ( ةیلقلا )

 | هعم كشاعا و هب كعتم یا كبيبح هللا كالم لوقت ردهنسانمء كمردنجک هجهلب

 ۱15 ام تا نادرو و دنمرب هللا رع لوط یمدآرب یلاعت قح و البوط

 | تاسحو سیم هدنزو ىع ( الا ) هب هعتمو هلاطا یا هرع هللا هالم لاق

 [:قلوآ راذروخرب و دتم هرب هلا وغ لوط هدنیاو لب ( لقلا ) ردهنسانعم |

 ۱ هل یک كنم نی ( ءالمالا ) هنم منقسا یا هیلمو هر ع نالفیلمت لاقب : ردهنسانعم

 | ردهنسانعم قلثرادروخرب و دنمهرب هلتیفاعو رع لوط یلوقر یلاعت قح یخدوب

 ۱ ح لوقت رد هنسانعم قعازوا هللاهما یندم و هبهعنم و هلاطا یا هرم هللا هالما لاق

 | ر-هنسانعم قلث ولنادیم بودازوا ینغاب یغایا كنمود و تلطا اذا هبغ یف هل تیلمآ

 | رب و ریرقت مدآ رب هکرد هنسانعم لالما و هدیق یف هل تعسو اذا ربعبلا تیلما لوقت

 | ردنرابع ندقمزاي بلقلارهظ نع بويعا رظن هبهضسن دوخاب ندقمزاب هسک رخآ

 هللا یلما لاقب : ردهنسانعم كلا ربخأت و لاهما و هتللبا یا باتكلا تیلما لوق 8

 هدنزو هرم هربخا و یال تاکرح كرايم ( ةوللاو ةواللا ) هلهما یا ماضل

 (یللا ) ةهربیا ةولم و رهدلانم ةوالم هدنع تا لوقت رونید هئدم رب ندنامز |

 بوه یا رهدلانم ابلم هب ماقا لاقب روتید هب هدیدم تدم ندنامز هدنزو نف

 (اللا ) ةللوط ةعاسیا رابنلا نم ىلم ىضم لاق رونید هبهلوط تعاس نددرابن و

 لوقیلع هرابنولیل ردهین هکهلناصف ( ناوللا ) ردهنسانعم "ار هدننزو اصف |

 یدرفم ردنرابء ندنرارخآ و لوا هکر ونلوا قالطا هنفرط. یا دراهن و لیل |

 لبللا ىا ناوللا فلتخا ام هلعفا ال لوقت ردندنسانعم ارصع هدننزو اصع ردالم

 : ردهنسانعم كقسيا یتسلبا الما كمدا رب ( ءالتسالا ) امه افرطوا . راهنلا و

 هکر وتد هناباب لوح لوش هدننزو ةانق ( ةاللا ) *الم الا هلأس اذا هالتسا لاش

 یک اصح رولک الم یج هلوا ردبا ناعل بارس اجا بولوا یم"ا ثیاغب

 لاقب ۶ رد هنسسانعم كما ریدقن هلينوكس كنوئ و یصف كيم ( ىلا ) ىئابلا

 هنسمانعم ریدقن هدام وب .هکرید حراش هردق یا ینثلا بابلا نم اینم هل هانم |
 هللا هنسن رب و یهتنا ردعرفتم ندنا هلا هبعشر رب هراس "یاعم ردعوضوم

 ردهنسانعم قمهنص بویلقوب و هب هالتبا اذا هبهلا هانملاق : ردهنسانعم قلق التبم

 او شم اش: ریه تیام قوا التبم هیهنسسن رب و هربتخا اذا هانم لاق |

 قفوم هیهنسن رب و ردشلتا رارکت ینوب فلوم هب یلسیا یا لوهشا ىلع |

 ابا ینم لازناو هلقفو يا لوهشا لع اذكل ی لا : رد هنسانعم قلوا
 سس میس سس  تر سس سد س

DDEسس  

 (۷۰) هو نم
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 لوقت رد هنس العم كلاوس زوسو اداچوا الزاهاما هبف سلام هبف لوقب ناوهو
 نابنطءو نیشب» هدنازو لمفل ( ىنفلا ) تبفلىا ثلاثلا پابلا نم ابفم تيفم
 ] یخ راسلا اذا مدالا ین لا : رد هنس انعم قم وب بوپسش وک ی 4وقع
 لجر لا رونبد ههدآ یارثنا نالوا هرزوا نظءوس ةس 6 افاد ( ةبفالا )
 ىب واب هود هليل وكس كف افو یصف كم ( وغلا ) ىواولا ةيرم یا ةبفام
 اجدع اهمسر اذا اوقم هما ليصفلا اف. لاف : رد هنس انعم كما يدش یتسانا

 نسلاوفپسلاافم لا : رد هنس انعم كمروالح بوحآ ینیسابوربک كتهنسن رو

 ب ولفس ېپ هنسنرب رد هلبعش كچ هک هو افءو هوفمو وفمو هالج اذا هوعو
 هئس یا كلام كنواقمو كن وفءو ؛لوقم هفما لوف رد ةن انعم كا تنایس

 ( قلا ) یابلا رد ردصم مسا هواقم هروک هناپ كحر اع كلام كابس
 هقما لوقثو توقم ىف ةفلابفم ینانسسا تبف. لوقت ردتفل هدناو هدنزو وقم
 رونیدهنب راکب كزوك هدننزو رم ( ةبغلا ) كلام كتنابس هنسیا كلام كنبقم

 ( "اکناو ) هليل وكس كفاکو یصف كيم ( وكلا ) یواولا هنس انعم نام
 ېک هفلح یرلفم رب لوف ىلع رد هنسانعم یفلاچ ینلسا هلفا دود هدنزو بارغ

 یرثکا هک رد هنسانعم كمردنوا هلکمروفوا بودبا هدنزرط یروب هلکلنا كبشم |
 ,لاض روئلو رییعن قاصسو ینلسا ینداک | رل ردبا یس وقم یع وفو نابوج

 قل هط تو اهبف عفو هعب اساب كبشوا هبغب رفص اذا اکمو اوکم لحرا اكم "
 | هطرمح كنمعف هاددوخاب دعفم نالوا حوتفمو فوشکم وو ردلمعتسم ههنساتعم
 | ةحونف» ةف وشکم یهو الا نوکیالو تجغلاذا هنا تکع لاقب ردسوصخم هنس
 ( ةوكملا ) رونید ةننبا كعوحو یسهلوقم ناشاطو یکلتوکمو ةبادلاب ةساخوا
 ناشواطو یکلت یخدو هدننزو اسع ( اکلا ) رونید هدعقمو تسا رسک كجم

 ردبدآ لبج رب ف رشم هر زؤا نامعن لبحو روند ها لش وحو یس4وقم
 ماد هک رونید هش وق یرلکدید یعت ادلآ ناوح هدننزو راټز ) ءاکا (

 بوبل رت هدننزو عفا ( یکملا ) هلیحف كيم رولک ىك اکم یمج ردنا ریغص
 یزوک هل رلزید تآو قرعلاب لتا اذا سرغلا یکم لاق : رد هنس انعم قفلسا

 هبنک رب هتیع كبل اذا سرفلا یکم لااا :.رد هنص اتم قبل یزوک
 لاض : رد هنس انعم أ روس ا ندلع ترثک لا هدننزو اصع ( کلا ) ]

 ( لت ام ) لمعلا نم تلج اذا عبارلا بابلا نم ءاکم دی تیکم
 مالسلا هباع ردیعما كن هنشرف نالوا لک وه هر زوا یازرا هل مک كيب
 هروک هنن اي كاحر اش ردنفل ید نیا اکیم هلو یلدب مالو لاکیم هدن ويو
 ا :هدنت زو هرم ( هوکسم ) رددآ لحر رب لث اکمو نیت کعد هتادبع .

 . . هداع
 و
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 | هلکنا بولید یکیا ندنس هتروا هکرونید هنبدب رح ام رخ قجلغب یدمد نکا

 هاطماو هلل رسک كيم رولک ءاطم یعچ رونبد هنمقلاس امرخو رلردبا دنب یدمد |

 | ( یطمالا ) ردعج مسا هروک هتنایپ كحراش هک دننزو ینغ رولک *طمو رولک ["

 رونید همدآ نوزوم ولی وب نوزواو ردبسا لوک ام مع هنوک رب هدننزو یکرت |

 ليللا نم تضم لاقب : ردهنسانعم تقوو تعاس هدننزو هر ( ةوطلا )

 رب و رد هنسسانعم ريظن و لثم هل مک كميم ( وطلا ) ةعاس یا ةوطم |

 هنس هلبنس كنیادغب مصمو هبحاص یا هوطء وه لاق روند هدمدمهو راپ كمدآ

 رونید هبامرخ هزات شالوا هلينوكس كنيعو یصق كيم ( وعملا ) ىواولا روند |
 رسلاوا بطرلا ىا وملا اتمعطا لوقت .رونید هنشمراو هنس هر قلوا لوق ىلع

 ( ءاعملا ) روند هفاکشو هغی رب نالوا هدنغادود تلا كنهودو باطرالا هع

 "اعم وعع رونسلا اعم لاق ۰ رد هنتسانعم قلوام كب كن یدک هدننزو بارغ 11

 * رد هنسانعم قعازوا بونوس هنسنر هدننزو لعفت ( ییقلا ) توص اذا ۱

 لاقب : رد هنسانعم قلاب هنتفو روشو رش سانلا نيبو ددمت اذا *اقسلا ىم لاقب

 ( یلاو ) هل مصق كفلاو ىصق كيم ( یعلا ) یئابلا اف اذا یشلا ى |

 تن ّوم اضعب روند هدور هدبسراق روند هعسرغب ندنطب جافعا هدننزو اضر

 اوبصخا یا شرکلاو ىعملا لثم مه برعلا لوقتو رولک ءاسما یج رولوا ۱

 رد رلبحاص هافرو ماظنو لاح نسح بولوا هداخرو بصخ ینعی مهلاح تنسحوا ۱

 ا"یطمو هزاتو هعقدلوا هدنطب نورد هکمادام هبنکشاو قسرفب ار ز ردکید

 هتسیدنقاوص هبکنا لوش هدننزو یلا ( اعمو ) رارولوا نما ندرهد تادحاو

 راوید یرلقنلارا ینعی هلوا لصت هب یدنقا سڪو ېک یکتسد ءانب هکرونید

 هدنرلقایا هرد رولوا هدننروص راقسرغب رایدنقا هنوک لوا ارب ز هلوا هدنس ا

 قولواقولوا هکرلردا قالطا یداولا *اعما هرایدنقا نالوا هرزوا وکذم فصو

 قثمو نالوا هدنغلارا رلرب یناقو كب هعطق ییا ضعبلادنعو ردت رابع ندرلیدنقا

 قسشموب ( یعالا ) رود هیامرخ رتک سنجرب ( رافلا یم ) رونید 1
 ندناش قتلوا هزب ر هزب رو هراب هراپ ( ةبعالا ) روند هماعط مالمو لهسو

 ردنوجا هغلابم دوخای فوصوم ثبات ءاه هتسانعم همدمدم روند هبهنسن نالوا ]| ۱

 بارغ هللا همجع نيغ ( ءاغملا ) یواولا ردضومرپ هدننزو یمن ( ی )
 حاص اذا "ام وفع رونسلا اغم لاقب .: رد هنسانعم قلوام یدک هدننزو ۰

 | ۰>یشیمو هدنوك لوكس كنيغو یصف كيم ( ىلا ) یابلا |

 | هسک رب هلیهجو قیقصو دحای لزهو رونید هکلکشوکو هغلقشم وب نالوا |

۱ 
 | یغلا اذهام لوقت
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 هک رد هنسانعم كمنک بوک هدنزو ومس ( رضلاو ) هدننزو نم
 "یشلاینم لافب ېک یسنک بومک كنامز ر دبف دارم نن ذک هدبسراف
 هدنئزو وم ( وسمو ) هدننزو ءا ( هامو ) الح اذا ولسمو ابن ین
 یضم لا رونلوا رببعت كلش! هلوا هک ردهنسانمم كمك هنسهوا تهندنرب

 نالف یم لافب ردهبانک ندکلوا لیبس وسمو هبف ذغ اذا اوطمو *انعم مالا یف
 لاش : رد هنسانعم كمك بوبلشبا لف هبهنسل نالب روا "ضمو تاماذا هببس

 ثیطم لوفت ردهنسانعم زافنلا كفلشباو مطفاذا "اذعم ةب ملا ف فبسلا یشم
 روند هشیا شلوا هداد رارف هلا ذافا ( هبلع وسما ) هرحا اذا ییہ لع
 بودلشبا ندوب هل رک كتءرمه ( هاضعالا ) ذغن یا هبلع "وسع ما لاشب
 قلق ارحاو ماتا یهنسنرو هذغنا اذا هانعما لاقب : رد هنسانعم كمرومت هوا
 كوكس یاطعما هدنرب مسیفو هلزحا اذا یعب تیضما لوقت ردلمعتسم هنسانعم

 (*اوشلا) ردلژم هلیسانعم یضع یفالطا "اسما هد هنالوا موسمو ردلدنوب بناکمو
 هدنزو هام ( هاضلاوبا ) رد هنمانعم مدقن رونید هکمعت ورلبا هدننزو ءاولغ

 قالطا هنالعراو همشف(ینالا ) ردندنپمبا یشبافلا "انعلاو ردبسهبنک كنسف تآ
 كروب هلثعرس بودیا دهجو دج كب هدنزو وطخ ( وطلا ) یواولا رونلوا
 انرخ ندمقلاسو عرساو ربلا ىف دج اذا اوطم لحرلا اطم لاغ : رد هنسانعم
 تسودو ةسابكلا نم بطرلا لكا اذا لجرلااطم لاقب : ردهنسانعم كب بورب وق
 اغ دس بحاس اذا دیز اطم لاقب : رد هنسانعم قلوا مدمهو راب هلا یبس

 بوك يانار هبنبع ماذا لجرلا اطم لاقي ؛ ردهنسانعم قمیآ یرازوکو
 دماذا موغلاب اطم لاقي هنمو یک كمرک بوکج ېبا رد هنسانعم تكمرکو قعازوا

 ( یطفلا ) اهسکن اذا :أرلا اطم لاب : ردهنسسانعم كلبا عاجو ريسلا ق مهب

 هریغو راهنلا یطغ لافب هنمو ردهنسانعم یتغازوا بوئوسو كمنرک هدنزو لعفت
 هنغازوا بولوسو هکمنرک ردعا هدننزو ءاولغ ( ءاوطال ) لاطو دنما اذا
 اطم لحرلا ىطم لاش : رد هنس انعم كعرک هدنزو اصع ( اطلا ) روند

 رولک "اطما مج هنسانعم رهظ رونید هبهقرا اطمو یطع ینعع عبارلا بابلا نم
 هینغ ( ةبطملا ) رونید هنمقلاس امرخو اه رهظ ىا ةبادلا اط» بکر لا
 یمج روند هبدب وکره ۀباد نيب روب قردنازوا بولوسو رهنب رک هدننزو
 هدهاد تحهنلوا بوکر اقلطم هدعب هکر د حراش له رولک یطمو رولک اباطم

  ردهنسانعم كدا هبط» ییهادرب هدنزو لاعتفا ) ءاطتمإلا ( ىدنلوا لامعتسا

 انا رك كل هزمغ ( ءاطمالا ) ةيطم اهلمح اذا ةبادلا یطتنا لا

 . هرکو یصن كيم ( وطلا ) اهاطتما یتعع ةبادلا ىطما لاخ : رد هتسانعم
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 روهشمنکل رولوا هدنفرط یلیامور هکردهدننب هنردا هل هینطنطسق هکرید حراش |

 هدقلس هکر د ماچ رد هر نحر هدنساضقا دیفس رح رد هلفیفخص هک هم الا ۱

 كنم نشو ىه كيم ( یغلا ) ىئابلا هلواشنوا رهذرب یخد هداروا .دساوب |[

 كمدا ریو ی اذا ایشم یشع لج رلا یثم لاق : رد هنسانعم كمروب هلیئوکس

 یرغوطو هتیشام ثرتک اذا نالف یثم لاق : ردهنسانعم قلغوح یسهیشام

 هثمو یدتها اذا لجرلا یشم لاغب : رد هنسانعم كنک هلو یرغوطو قر لوب

 هکعروب ردسا هلبرسک كيم ( ةبشلل ) هبنودتهتیا [ 4نوشعارون ] یاعت هلوق

 هدننزوهلعفت ( فیش ) ةنسح ةيشم ىشم لاقي رولوا عون ابو رونید هشیروبو

 كن هزمه ( ءاشمالا ) سم اذا لحرلا یفم لاقت : رد هنسانعم كمع رو یندوب

 ترثک اذا "ادب ز یشنا لاق : رد هنسانعم قلوا قوج یمهیشام كمدآرب هل رسک

 : رد هنسانعم قلوا ناوارف یرلشود یرالود كنب رلهیشام كمدآ رب كلذک هثیشام
 ردصم ندینال هل ريك كنا( ءاشقلا ) مهتيشام دالواترثک اذا موقلا یشما لاقب

 دادش ( ءاشلا ) “م اذا هاشغو ابشم دیز یثم لاقل : رد هنس انعم كم رو

 هلي كجم ( ةاشملا ) مامن یا هاشم لاق رونلوا قالطا ه جغ وق هدنزو

 ( هيعانا) ةاشو یا ةاشم مه لاقب رونید ۵ یعاسو زاغ ردیهج كنس هلک یشام

 ةريثك هیشام هل لاقب رواک یئاوم ىج رونلوا قالطا هنمسق یو نوبقو هود

 لاق رونید هناویح راشو هنوئاخ نالوا ریثک یدالوا هبشامو منعلاو لبالا یهو

 ریذک یدالواكناویحای كنوناخ رب هدننزو ءاضحس( ءاشلا )لدلولا ةربثک یا ةيشام ةأرما

 (هاشنمالا ) اهدالوا ترثک اذا شم ها رلا تنم لاش ۶ نده یو

 یشتما لا ۶ رد هنسانعم قلوا دالوال رنک یس هیشام كمدارب هدننزو لاعتفا

 هدننزو ودع ( وشلاو ) هدننزو وشح ( وشلا ) یواولا یشما اذا مولا

 دوا زونید هب وراد لهسم هدننزو هام" ( ءاشلاو ) "هدننزو ینغ ( یشلاو ) |

 ( ءاشقسالا ) البسم ءاود یا ءاشمو ابشمو اوشو وشنبرش لاق یک ماتو ۱

 یثلا برش اذا لحرلا ینقسا لاقب :. رد هنسانعم كليا لامعتسا اود لهم ۲

 لاقب : رد هنسانعم كمردروس کروب و راد لهسم هلرمسک تنزه ( ءاشمالا ) ال ا

 شما لهسمو ردندن و قالطا اشع هبالخ تس هنطب قلطا اذا ءاودلا هاشما

 (اشلا) هؤاود ىج را اذا لحرلا ىشما لاقب : ردهنسانعم كمروس یکرو كيدآ

 ی واولا ردنابنرب هیبش کا لوق ىلع رونید هج واه ندناوزبس هدننزو اصع

 شسجلجو زسنا "یرلقلب واو روند هدعقمو رد هدنشزو ءار ( ءاوصلا (

 هدننزو همان ( ةياصملا )اهيذخف ىلع ملال یا *اوصم ةأرما لاقت روند هئروع

 هلباهمح* .دانص ( ىضملا ) یئابلا هنسانعم هربغص ۶ رواق روند هب هشنش كحوک
۱ 

 أ
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 ا دند عابس نامه ینمب هدنحابس كماشخا هلذلوا هدنکبس "سم حابس انا
 اإ عابسره هلفلوا هدننکبس هاسلاو حابصلا ف یاب هروک ۵ ناو رولوا كبد رولک
 هفطاع واو یدپا هاسسمو احابس ان اب لسا تیوب رتکعد رولک ماشخا رهو
 یهتنا یدلوا نسب. «رزوا مف یک ردم دحا بیک لا دصب پوئلوا فذح
 هلژاسمال هلا اسم وغرف هبهسک لوا هدکدلبا ماشئو ربطت ند هسکر راب مو
 ردهدنر دش ها ءاسم وجراو هلا ءاسم انل 4 رابصاو عفر كنب هک اسم رد

 هلحابس هک هتل راردا هانک ندرد ڪو لب وو مش هماشخا رب رع ار ز

 هاشخاو یقاشخا هل رک كن همه ( *اسمالا ) رارشا هانک ندرورسو رپ
 هاسما هدنلزو مرکم ( یسما ) مس ادنم دب ز یبسا لاغب : رد هنسانعم ینلاف

 یر كج ( یسلا ) مص ادنم یسعو "اما یسا لاف ردییم ردصم ندتب ا
 ردما ندحابصا مبس هل روید هفطاسشخا ردا ندنس هدام هاسما هلو

 هلمو ردېلباقم هح وبسا روند هتفو یفبدناج مادخا هدننزو هپغاا ( هبسالا )

 كيم ( تانابسلا ) هاسلا دنع سما یا هتیساو هبسمو سما "اسم هتننآ لاغ
 تاپ ربفم یا تانایسم هاچ لاغب ردبرفسم ءاسم هکر دیعج كنسهلک نایسم هی
 فیک همدآ رب هدننزو هلعفن ( بسفلا ) رولوا لمعتسم یر هوا فرظ ائادوو
 یلاعت نج ینعب ربخا هنالاسم دوخاب كدبا هدلاحه دیه ماشخاوب ینعب تبسما
 تبسما فیک 4 تلفیا هنتسم لوف رد هنس انعم كد نوسلبا ربخ یکماشخا

 بوربص ندرب ینس هل كن هنسنرب هدننزو لاعتفا ( ءاسنمالا ) ربطاب هنااسموا
 یصفتیم ( ىلا ) یابلا هلك ذخا اذا هدنعام یستما لاق : رد هنسانعم قلآ
 نهینم هاکییجر كفارسقاب كنهفا هکر دننل هدنظنفل وسم هيلوكس كنيسو
 اهجر قناذا ىناثلا بابلانم ايم سرغلاو ةفانلا یسم لاخ : رد هنسانعم تک ب
 4 رهاذا لاملا رخا یس لاق : ردهنساحم ولت وب ز یراوط کلیسا تلا وهو

 یپهتسنربو «قفراذا رهسلا ىم لاب : ردهنسانعم كمك بويروب هاب هجیایو
 تور ندر دب هم انا "یفلا سم لا < زد هتساعم قمققص ها لا
 لوش ( یسالا ) هلتسا اذا هاسم لافب ىك قمریس حق ندنبق ردهنسانعم قمرقج
 لجر لاخ هلوا زا افصاو تاغنلا هنب دنبو مع كدرف رب هکر ونید همدآ درت
 ۲ قم هصوص هدننزو لاعتفا ( هاستمالا ) دحا ةظعوم ىلا تقتلبال ناك اذا سام

 (( ىساغلاو ) هدننزو لعفت ( ىلا ) شطعاذا لجرلا یسنما لاق : ردهتسانعم
 [ لاغب : رد هنسانعم قلوا هجراب هچراب بولیسک دنب دنب هنسنرب هدننزو لعاف
 ] ماما لاق ردفوپ یدرفم ردهنمانعم یهاود یانو مطقت انا یانو "یشلا یمن
 رحنا دلبر هد هبنخطسق با هد تزو اصيصخ ا( انیسم ) یهاودلا یا ىلاغلا

 ر
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 بیغر هبهنسن رب دعب نم یدلبا قیلعت هرصا فیرش تب بولآ ید هبعک

 روب مالک هدنن قیوشت و ارغا هنصوصخ یلاصعا و زارحا لاح یا یلعو |

 ذخا ین آ نس هلغلوا هنسانعم هلباقم فرح ءاب هدنبیکرت هبرام یطرش یدلوا لثم |

 هدهسردیا اضتقا كمریو ید ینرلهبوک كنهبرام هدنلباقم رکا هلا لیصح و |"

 هدهروبنم راید هنيو ردهدلب رب هدنراید سادنا هدننزو هبنغ ( ةیرلا ) ردکعد |

 كيم ( ایارلا ) رددآ هبرق رب هدنسارا هرصب هللا طساو و ردیدآ عضوم رب |

 ردیدرفم یر رولک ندرلنا دوس هبهم هکرونید هنیرارمط دوس هدناویح هلیعف |

 هبی رغلاقب : ردهنسانعم قخوط و كمن هدننزو لمفت ( ىرقلا ) هدننزو ینغ

 هکردهنسانعم تلیضف هدننزو هبنغ هلا همه یاز ( ةبزملا ) یواولا نیر اذا

 نالف ىلع هل لاق يک تءاهشو تحاعس و لع ردهبدعت» ريغ تمعن ینیدلوا |

 ( ةيزالا ) ردلکک فرصت یئال لعف ندنوب هکرید حراش ةلبنف یا ةي

 لوكس كيازو یصث كيم ( یزلا ) ىئايلا رد هنس انعم هب نم ( ةيز الا )

 ( ةازملا ) ربکتاذا ایم یرم لحرل یزم لاق : رد هنس انعم كلا رک

 ةربابح یا ةا ةاضقلا رثکآ لاش

 لجر لاقب رونید همدآ ثزا برشم خوشو فیرظ هدننزو ینغ ( یرلا )
 لاقب : رد هنس انعم كالا حدم هدننزو هلعفت ( ةيرقلا ) فیرظیا یزع

 نالوا فرطرو هغرالآ بوسک رانک ندسا ( یزاغلاو یزالا ) هحدماذاهانع

 وسح ( وسلا ) یواولا اديعب افلاخ یا ایزام ىع نالف دعق لوقت روند همدآ

 بوق وص ینلا هنجرف یبحاص هلفعنآ ككرا هن اکی هلاوبح كا یوص هدننزو

 اذا اوسم ةقانلا ىلع ثوسم لوقت ردهنس انعم كلک اب "بو رقج ید ندنجر

نس انعم كلبا قلنیچ ريخ كشاو هتیقنف این ابحف كدب تلخدا
 اسم لاقب ۰ رد ه

 ةالص ند رهظ هکر وند هنتقو ماشخا هدننزو ءایس ( ابتلا ) ن ال

 هسا لوقو حابصلا دن وهو “اسم هنيا لوقت ردت رابع ندتقو ردق هب رغم

 بک ینیعی ةفاض الاب ءاسم حابصو اسم حابص یا لاقو رک ذپساک سماءاسم

 هکردهنسنانعم *اسمو احایص ردتیضقم ېب هفطاعواو هک راربد ءاسم حابصینا قرلوا

 روند هب ه رابح هدننزو ةاضق
 ردد رقم یزام

 موب موو صحب صیحف اوعقو وو ردکعد مدلک ماشخا رهو حابص رهن اک | ١
هدهرد یربرح هکرید ریقح مجرتم رد اج ید ءاسم حابص هلتفاصاو ردن دنلیبق ۳۱

 

 سسنفاضا رارید ءاسم حابصو هلتفاصا راربد هاسم حابص انیناپ دیز رلضعب هکیدبد ق |

 هروکهلوا لوق اریز ردراو قرف هدنرلنیب هکوب لاح رلدرلیا نی نخ كو و
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 هدساذا هفحیرملاط : رد هنسانمم كلارا ا ینشحتكمدآ رو هجارضسااا *یشلا یر
 لار كنم تاو برش اذا طوس لام الف یرم لا : رد هنسسانمم قمرواو

 چوا دارم هکرد هنسانعم كمردشروس یر, «دنلکش قسفا دوخاب قب ربف یا راپ
 هدنننو رسو م یرتکا ردگمردشروس بوزا یر هرب بوروط هرزوا یفاپ
 رک نم هلجروا هدسپ اهرم یو شرالا م٤ لمج اذا سرفلا یرم لاش را ردپا
 ردهئسانعم كلبا راردادوس هفا نانافس یسهع هبرسک كرمه( هارع الا ) ملظوا

 كفا 4 مسکسو ىم كب ( ةبرملا ) اهنبل رد یا ترماف ةفانلا یر لاغ
 بلحام یا ةفاسللا ةب م تذخا لوفت روند هدوس ییدلبا راردا هذتافص یسهع
 لاقب : رد هنسانعم ههبشو كش لبو یرس ڪڪ تمم ھه مو ی رفلپ اهم

 هبفام لاقب : رد هنس انعم عازأو لدجو كشالب ىا ةبرم الب ةب رف هذه
 قارفج ندنرب یبهنسنرب یخدوب هدننزو لاعتفا ( *ارتمالا ) لدج یا ةب م
 ردهنسانعم كللا هد و كش هدهنسن ر و هحرضسا اذا هارتما لاه : ردهنسانعم

 | لوفیع رونپد هبهفا ولدوس كب هدننزو ینغ (یرلا ) كش اذا هبفیرتما لاغب
 ةفان لاخ هوا رولک هلفضح ینسهع یدوس هلفلاق نسب رواب هکر ونبد ھهق لوش

 ( یرما ) بلاسا دب ىلع یر ردن یهف اهلدلو الوا نبلا ةررزغ یا یر
 مچ و بذح هنجر 4 یتسینم كروغوب هکر ونبد هدفا لوش دن زو نسج

 لاقب روبد هشپا نالوا تسرد و تسار هدنلو و هوا مروبلاص هرشط بودبا
 ه4داجم هدنزولادح ( *ارملاو ) هدننزو ةاهابم ( :اراما ) میقنسم یار ما

 لعافت (یرافلا ) هلداج اذا "ام و ةاراع ءارام لاقب : ردهنسانعم كلبا هعزانم و
 یاب ( ذيرالا ا كخ اذا هیف یرام لاخ .: ردهنسانعم كلا ددرث و كع هدننزو

 یک قاس مس یندب و روند هنشوف فلت رغب راومهو زودبود یرلیوت هللا هددشم
 ( ئراملا ) ةفا رب ءاضی یا ةيترام ةأرما لاخ روند هبهوبحم نالوا قارب و قآ
 كچوک یللق و رونید هبرام هنسیشید رونبد هبیغازوب لب زودبود و قآ یرلیون
 ۱۲ رب هاخشب یللف یفیدتوط هنلب كمدا نکج وص ندویف و روند هیجاج و هبلک
 رونبد هون شېرېب بوبکسا ردقهنفرط جوب و رونبد هنسبحوآ كنشوق یفلترفب و

 ولبوت زود و قآ هدننزو هیحاص ( ةيرالاو ) هدنزو هنسحم ( ةبرما )
 ۱ یریبعت هبرام هنویف یشید هدماوع ناسل ارهاظ روند هکنا نالوا ییغازو

 ۰ ةيرامیطرقولو هذخ « هکردنوا رب ما دوخاب خراتخ هیرامو ردندنوب
 | هقلوف هلفلوا ندندالوا هدنک كولم هموقرم ةيرام هکردوب ىلصا رداشنم كنلثم
 . سیفن رهوج رب ولتبف نونلا كي قرف دوخاب رانید زوبکیا هدراهبوک یفیدنقاط
 لک فم یلثم هکی دیا راو وجا هنادهش ییا ردق یهطروم نیجرکوک دوخاب

 ادی 
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 ۱ تمروبلاص هغالتوا ی آ و هحزص یفدازاذا هارش یذما لاق : ردهنسانعم كيا /

 هنب رزوا بودشوکیننکنرد كنا و یعرب هلسرا اذاسررفلا یذما لاق : زدهنسانعم

 یصف كيما (یذلا ) هکرتا یا ان ف :نانعب ذما لوقت» رک ةنسانعم قم

 بمرویلاص هاعرم ینآ هدرلنوب هدننزو هلعفت ( ةيذقلاو ) هلنوکتس كلاذ و

  (ءاذلا ) یعرب هلسرا اذا ةيذغ هاذمو ایذم هذ سرفلا یذم لاقب : ردهنسانعم

 هنسانعم كمردتنا هبعالم هرب یرب بوروتک هرب رب یاسن و لاجر هدننزو ءاسک

 كلا كلکنوزپ دوخاب ردباروهظ یرلبذم بولک هنوهش نیف رط هلببس لوا هکرد

 ءاذم نالف یذام لاقب ردهبانعم و ید ةاذاع ردردصم ندهلعافم وب و ردهنسانعم

 هذارو ةئايدلا وهوا اضعب مصعب بعالی مهکرتو هاسنلا و لاجرلا عججاذا ةاذاع و

 ندرومد اقلطم و هنسانعم لسع رونبد. هلب ( ینال ) ردطلف ییهخسن ,رسک

 (ةی"ذالا ) دیدح نم جالبس یا "یذام هیلعو ءاج لاقب رونید هحالس نالوا

 ههرز معالم و ةلهس یا ةيذام رمح لاقب رونید هرج یلمحا عب نالوا راوکشوخ

 هلیصفویرمسک كلاذ ( تانیذالا )۰ روند هننالواضایب دوخاب هیلوا درس هکرونید

 وفرط یکیا كنبرلیدنقآ وص لوفیلع رد هنایذام یدوفم زونید هنب رلارجم وص

 هدرا هروب كرابالود یرلقدراوص هاب دوخاپ روند هنج و هریاچ شغ هدنرایپق

 قآ سنج رب هلننوکس كنار و یصق كيم ( ورلا ) یواولا روند هنالوا تبا

 هناقاسقج كفن یرفکا ردب رلکدید یئاط كنرف هکرونبد هنشاط قامقج یار و |

 صضرا لاق رد هورع یدرفع رونید هشاط نیمو تي تیاغب لوق ىلع رارردبوا

 رجب و مو" ةراجلا بلصاوا رانلا یروت هقارب ضیب ةراجح یهو وام

 هرزوا قلوا هدنلزنم سنح مسا رونلوا قالطا هنیحایر عاوناورم هدئادرفم ردیدآ

 یزوب راي هحوف هکر ولوا دارم. روحام یم هدقدنلوا رکذ قلطم

 یورو روند یوم هدنتتسن رددآ هدلب رپ هدنس هکلوا سرافورمو ردب رلک دید |

 ردهرزوا سایف ربغ هکهلیس هدایزهمه* یاز رونید یزورمو هدننزو یرع رونید |

 رایدلیا باکنرا نوجا قرف نی كن هنسن یاس لف ناسنا هکرید ح راش

 روند یورم هدنتتسن هایشا یسهلوقم بوئو هلباز رونید یزوم «دنشتسن كناسنا

 كلبح یرلکدید افص هکر دیدآ لبحرب هد همرکم هکم هدننزو هرم ) ةورملا (

 ردیدآ لجررب هدننزو نالس ( ناو ) ردامسم هلشاط یرلکدیدورم ردب ردارب

 تایرورمو یرورم یعجرونید هضرا قالبجو ريق هدننزو ةاج وجح ( ة:ارورلا ) |[

 هدننزویرح ( یرلا ) ردیسا تكرار صوصخ :ارورمو رولک یرارمو رولک | "

 ایه هفانلایرم لاقي : رد هنس انعم قمەغص ىسەم ڭنەقائ نوجا كمربو دوس |

 لاقت : ردهننس انعم قت رقج هجراخیبهنسن ربو ردتلاهع رطح هاذا یناثلا بابلانم 1 ۱

 ردق وتیبنم
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 فلۇء 2۳ حراش مصبلا دم لقالو رونلوا رپیعت هلا یربازوک «دزفاسل
 یراوح نکل ردضفانم اکا یهل هدارو هلکلیا رمت ها مسبلا دم «دنس ءدام

 پولوا عوصوم هنساصم ةفاأاسم یس ءدام ی دمو ردکر ک یوا هو رم تنل

 لعم ره روند وصوب نالوا هدزو وس یدمو یدلوا لمعتسسم هد هعب

 ىلج هنسانعم هرفش روند هفاح 2الث ثاكرح كهم ( ةبدملا ) هنسانعم

 ةبدم لا روند هلب رغب كبابو هب مصف كفلاو یعخو یرک كی رولک یدم
 4هنسسا وابادبم كي و یاربا كب هدننزو رجا ( یدمالا ) اهدک یا سوفنا
  روئلوا قالطا همدا نالوا هد هجرد ثپاف هدنعفرو ردفو تزرع هنبسانمو روند

 هدشزو ىف ( "یدلا ) زعلاق باغ مه دعبا یا برملا یدما نالف لاغب
 . نالبکربا بوقآ ندسنفاپا ضوحو رونبد هنموح شمافثوا بسن شاط هتقارطا
 هدننسس اکا هکر ونید هلودجو هفرآ كجوک لوشو رونبد هبوص ابو رادیم
 هدننزو یده هلی كميم ( یدلا ) هوا رافآ وس هف ندوبق نالوا
 یرلکدید دمو و ردیدآ كلوا هلوک رب صوصخ هب راراید مصمو ماش
 نوا ۰ روس هلا كح راش روک ءادما ی ردب رب كولا
 4 رک كن ٠ مه ( ۰۱ دم الا ( ر دکعلوا ۶ "ر ولآ ك ] وکم شب

 یدوس و "نسا اذا لحرلا ىدما لاش : رد هنسانع» قلاج وف بولو یاب مدآ ۳

 همدآ رو بلا برش نم رثکا اذا لحرلا یدما لاق : ردهنسانم تكمحعا قوح

 هتیلمایا هنبدما لوف ردهنسانعم یغازوا ینادیم بورو تلهم هدننعع هنسن رب
 هلتیلمایا هتداملوق ردهنسانعم تامربوتلهم یغد وب هدننزو ةاهابم ( ةاداملا )

 هیداو رب هدننزو ىف ( یدم نا ( رد, دآ منموم رب هدنزو هیاص ) ها دم (

 ر و یدنلوا رکذ هکردهثسانعم تباث هلرمسک كيم ( *ادیلا ) رونلوا الطا
 ملا هژاذحیا هراد *ادیم یراد هادیم لوق رونبد هنسوشرف و هنحاع كيهنسن

 یذلاو) هدننزو غ (یذلاو) هلټوکس كهمح لاذ و یصف كيم (یندل )
 -ویوق ندبا روهظ هدنساننا لببف و هبعالم هلااسن ندلاچر هدنزو یع
 عاللادنع كنم جرخاموهویذلاویذلاو یذملایم جرخ لوقت روند هزقجوص
 وند هیوص نافآ ندنسهاول ضوح نوک كلاذو یصف كيم یذم و لیبقتلا و
 ٍ :هلکنا روبزم رعاش هکردیبفل یسدناو ل رعاش رب هدن زو هبنغ ( ةيذلا )

 . زو هرگ روند ید ه دم روند ۵ هنآ ( هنمو ) یدیا رونلوا ءاردزاو

 رلایا ةيذلاو ةباتلا ف رظن لا هرسک كيم رولک *اذم و رولک تايذم یمج
 ؟ ردهنسانعم كلا كلکنوزب هنفرط یلابع هسک رب هدننزو *اضعما ( "ذمالا )

 هظفوب و یروط هفعاق وص ىنوج هارشو هلحا ىلع داق اذا لجرلا یذما لاخ
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 ( ىلا ) ئايلا
 ینرتا كنهنسنرب هدننزو وصع ( وحلا ) یواولا هنوتم ىف ةغل یناثلا بابلا نم
 هوحک ها لاقب ردنرابع ندکلیا دیدیا نوتب نوش هکرد هنسانعم كليا هلازا
 لاق رولوا مزال هدانعموب و هرثا بهذ اذا ثلاثلاو لوالا بابلا نم اوحم هاحجو
 هشر وص قله ایس نالوا یر هدنزو رق وحو هرثا بهذ اذا ی ات

 لاعتفا ( ءاضمالاو ) هدننزو لاعفنا یدبا *اسنا ىلصا هکه لن رسک كهددشم میمو

 لاق ردلامعتسالا لیلق هريخا ٌهغيضو رد هنسانعم قلوا دوبانو وح هنسنر هدننزو

 قالطا هرومفی هدسننزو هرم ( ةوحلا ) هرثا بهذ اذا یعماو “ثلا یا

 ةرط« یا ةوحم ضرالا تباصا لاقب ردبا وحو هلازا یتسوب و طعق هکرونلوا

 زسءال هوحمو روئلوا قالطا هب هینامز تعاسو روند هسومانو راعو بدل وم
 رودلا یا ةوحم تبه لاش ردیلب یطاب هکر ديما رود ځیر قر هلوا هفرعم

 هوحو ردا هلازاو وح ییاهس ارب ز ردربسفم هلا لامش خیر هدساسا هکر د حراش

 دیدانو وح ندناهح قلالطو رفکح را هل رلتایا تلاسر تاذ هناش نع یراب

 لوش هدننزو بارحم ( ةاععلا ) رد هبعست ثعاب یرلقدلوا وع ؟هلبسو ردشلنا

 هکرونلوا وح رل هنسن هببش اک او یم هلکنا هکرونید هنس هلوقهزب و هرواص

 لاقب ردتغل هدناو هدننزو وع ( یا ) یئایلا رونلوا ریبعت یسهرواص یلیس

 رونید هب هنسن شلوا دوباو وحم ردلوعفم مسا هدننزو وعدم ( وععلاو )

 بودیا بانتجا ند هنسنرب هدننزو لعفت هلبا همت یاخ ( یخمتلا ) یئابلا

 هناهبو رذعو تحرخو تاربت یا هنم تیخک لوقت : رد هنسانعم كلا یربت

 بوروص كليا ندکیکو ترذتعا یا هيلا تبخ لوقت : رد هنسانعم كما دا ربا

 یدبا حک یصاهروک هناببّكح اش هن یا مظعلاتیخگلوقن : ردهنسانعمقمرقح

 كلا راذنعا یخدوب هلیرسک كنهرمه ( ءاخالا ) یدنلوا بلق های هربخا یاخ

 رع لحاس هدننزو اصع ( ام ) ترذتعا یا هيلا تبخا لوقت « رد هنسانعم |

 ( ةیخعلا) ردیعقوم راجت هکرد هدلب یرلکدید اختر دنب الاح ردبدا هبصقرب هدنع

 هنیحم لوق : رد هنسانعم كليا ديعب و یرب ند هدامر یمدآ رب هدننزو هلعفت

 هفرغ ( ةيدلاو ) هدنزو ىف ( یدلا ) یئابلا هنع هتبصقا اذا صالانع

 یدم غلب لاقب : ردهنسانعم ماجاو تیاغ هلب رسک كيم ( ءادیلاو ) هدننزو
 ندوب هابنم یا رصبلا ىدم ین وه لوقتو اهتباغ یا اهئادیمو اهتیدمو ةابملا

 | كن همه ( "احالا ) رد مالسلا هیلع لي ربح ٌهصدمو وع را هکروتلوا قالطا

 هدننزو نیا ) یععلا ( هاحم یف هةول نرو زلا نییابلا نم ایحم هم هاح

 5 سس سس یی

 ایت» هتیتم لوقت یدنلوا رکذ هک ر دتغل هدناو هدننزو وتم

 , ترضحارپ ز مالسلا هيلع ردندهب وبن ترضح امسا. ( یجالا ) ردیدآ عنصومرب
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 | ید نیم ثالث ثاافالت هرزول سابفو ردااشوب و نوهخبدلوا لاد هنبعوج یانعم
 .یرسک كم رونبد یو هدننیسل كندنفل هلامو ردراکا لوا لوف نکل روند
 ندنسانم هئددم یا دلجا تبأم یفنفل هلام کرد حراس هلیصف تنم رمهو

 رول وا داد مو مسوث» ندارمشعو داحآ 4ا دادشا ددع زو ار ز رد ذوا
 روئلوا مدقن هرزوا ددع نالوا راک | ددع نالوا لوا هب هد هددع تابکعو
 نوا یرقوب ندرب نواو یک نورشعو مشع ةعبسو منع ةعسنو رشم دحا
 هدعب رولوا طقاس هفطام واو نالوا ظوم* .دسننپ نددع هجم راو هزوفط
 لفا د هزرب زوفط ندزوپجوا هرکس نا رولوا ظوفلم واو هم راو هژوب

 اللم ردنوجا ناب یرادقم كراك | لفا هدرلنا ارز رونلوا مدت هرزوا رک |
 4 هلاممسن ند هلاغاللو ردا نیبعت یتفیدلوا زوب- ۶ تالل نالوا دن زیرین

 هلهببشن هب هرشع تاللو ھه هرمشع دحا رولوا درفع هرزوا ذود یزبع هم راو
 نالوا سابق هدنوب و رولوا درفم یرازبع كرانا هجعراو ه ءرمدع ةعست ار ر
 رولوا هلبس هغبص عج یزبع هجم راو ههرمشه كنهنالن ارز یدبا قلوا مج یزبع
 هلفاوا ندنس هلوفم مدد افلطم هکبدبد هجرلا هیلع ماسعو یک لاجر هلال
 هرلنا هلفلوا بلاغ ریبعت ندنادودعم هلا ددع ظافلا هدعب ردندندنس هل ضارعا
 یبکرت لاچر ةئال الثم یدلوا یراط فسو یانعء نالوا یسانعم هفنشع ءامسا

 ابلاغ هلبنیسس ىس هبلغ كنيفسو یانعم تیاهن رد هدنکبس ددعلا اذهب :دودعم
 هنسنرب رسک كنءهرم ( ءامالا ) رونلوالامعنسا قر هبلوا مبا هنب رظظوسوم "

 زو یهنسنر و هلام اوراص اذا موقلا یأما لاقي : رد هنسانعم قلوا ددع زوی

 نوملا ( هام مهنسع اذا موقلا تیاما لو رد هنسانعم كنيا غالبا هددع

 ةااملا ) یدبا نووأع یلسا رونید هتعاج شلوا غلاب هرغن زوب هدننزو نوطعم
 یا :۳اع هطراش لاش : رد هنسانعم كلبا هلماعم هرزوا ددع زو هدنزو ةاشاع

 كناو یصف كيم ( وحلا )عواولا فلالع یا ةغلاوم هطراش لاقي اك ةئام ىلع
 ىف ةفلاوتم ضرالا ف توتم لوقت : رد هنسانعم كم رو هلنعرمس كب 4یوکس |

 اذا لبا تون. لوقت : رد هنسانعم كمردنوس بوکح یهنسنرب و توطم

 ٤ لا : رد هنسانعم كمکج هلکمرک بونازوا یباب هدننزو لمف ( یقن ( |
 ؟ رو نیکرجو دب هل رمسک كنم ۲ هاتمالا ( بلصلا دم اذا سوقلا عر ق

 الا لجرلا یتما لاغب ردک روب كر هنپ رک بوچآ یفرللوق دارم هکرد هنسانعم
 ب : رد هنسانعم قلوا دنعو ربنک یئاعمو قزر كمداربو ةصبف ةبشم ینم
 جرا دبع نب ىلع ندنیندحم ( ینام نا ) رتکو هقزر دنما اذا لحرلا تما

 LASSE £ رد روك ذم هد هنبل فورح هلرصق كفلاو یصف كي ( تم ) ردیس هبنک |

Eisطی  
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 ت ار وصقم یرهوح روند هصرا نالوا درع ندوص یتدو هدننزو داد ۱

 هدنس هدام یول ردیسا یداورب هکر رسسک كمال ( هيل ) یدلبا محو هلکلیا

ک كنه نھ ) الا ( یدنلوا ناب
 هدنس هدام لیا ردیعا اس دقم تس هک هل رس

 یدنلوا رز

 ۰ رد هنسانعم اه ردت وس بوکح نوعا عیس ون ینسهلوقم ی رد راسو هغوقو

 ( ىأتا ) عتيل هتددم اذا لوالا بابلا نم اوأم ولدلاو ءاقسلا توا لو

 : نيباو عسنا ىا یأقف *اقسلا توأم لوقت ردعواطم ندنسهدام وام هدب و لاا

 ابشق اذا مهن “ثلا یامت لاق :
 رد هی قلاب هننفو روشو رش سانلا

 حاصاذا ءاوم وم رونسلا یأم لاقب : رد هنس انعم قلوام یدک هدننزو بارغ

 ء

 ع

 یا هاوالا هتناصا لاق: نزد e U تنو تدش هدننزو ءا وال ) *اوالا (

Eد ۴  e Eء  

 یان ( یالا ( ییابلا ردب دا عضوم ر هلیس هیش هين ( نیوألاوذ ) ةدشلا

 هدنص وصح هنسنر هدننزو

 بولیکح یس هلوقم یردو مواط هدننزو لعشت ) یو ( روند هتعاج ۱

 "دتماو عس واذا لا ئا لاش ردتخل هد هب واو ردهنسانعم قلالو هک ردن وس 1

 سابق هدن وب ةماتیاذ*ام ةأرعا لاقب رونبد هت روعیجوق هدننزو هعام )3 )

 یرسک تيم ( ةئالا ) رولوا بولقم سپ هدننزو ةاعم ردقلوا ةأم نالوا

دا دص هدبس راف ردیعسا *] درع زو هلبعق تنه ره و
 | هاذ ف ردیف 

 هدنو و هلا ئام لحرب ترم لوقت رولوا عقاو تفص هارخا

 تأم مج كنطفل هئامو ردقلوا عوف نالوا سايق هلغلوا هلملاب فصو نكز

 یم هلبرسک الی رولک "یو رد هدننروص ملاس رک دم مجج هکرولک ںوگو رولک

 هلفاعا یدرفم ارز یدلیا راکنا یربخا یعج هب وبیس هکرید حراش هدننزو

 دونبدنتام هسرولوا زویکیا ددم رک او یهتنا نمتاعجب هک هرزوا نفرح تان |

ESمم ! 

 | ( ءابلل ) رونید هنضرا نالوا دیعب ندوصو رولي زود ناقلق العا ندنسب رد ||

 مولط هانوکس كهزمهو ىف كيم ( وألا ) یواولا a) ملا لصف ۰) |

 واو قعلآ هدننزو هرم ) ةوأملا ( ۱
 : ( اولا ) نر هان یعچ رود هم را قر

  لاقب : رد هنسانعم كلا اصقتعاو هغلابمو قمعت كب

 | قسنلفارپی دوخاي كمنلكجج جاغاو قمعتو غلاب اذا ثلاثلا بابلا نم ایام هيف یام

 | كليا داسف یاقلا هننی سانو قرواوا علط اذا رصشلا ىأم لاغ 2: زن هیات

 ۱ زوب لماک هلیسیدنک یتعاچپرب هسکر و دسفا اذا مهن یأم لاقش ۶ رد هنسانعم

 . هست مهمع ذا موقلا یام لاقب رولوا یسیجنزوب هکرد هنسانعم كل غالبا هرفن

 شذوا رفن زوب مات هلیس هدای ز كمدار هدنزو نویم سم ( نویئملا ) ةئام

 ۱ هلک نکیا ےس

 1 رو رحم یظفل هام



۱! ۷۲ 

 رد هنسلرب ید وب هدننزو لخت ( یهلثا ) هنع یهل ینمب ا ابهر ابهل وهلب
 هئم یهل ینمب هنع یهلت لافپ : رد هنس انعم كم یطاو یرهاظ
 لود هلس هچراپ تا نانلوا رببعت لد كچوک هدف هدننزو ةاصح ( ااهلا )
 .هنراو هلا كکروبردید كناسل هک ندر, یبدنکون کاست ندخ ففس لوفیع
 یمن كمال رولک یهلو یملو اص روذک ابهلو ثاوهل یمج رد ر ابع ی
 هدننزو بانک رولک هاهلو هدننزو ۳ رولک هاهلو هددسشت ابو یرسکو
 لسا مطفنم نيام یهوا یناطا ىلء ةف مثلا سا یهو هناهل تکتسا لاض
 الول * وبشا لیعاش ؛یفثم هکرید مجرتم مفلا یلهانم بلفلا ملفنمیلا ناما
 دم ندپحاحا ینا ۰ ج اورا یلاپ انا اهل * تدحوام بابح آلا 42 را«

 هدنمح ضو رابتعا رب رب باه یک رلدلنا قم دفع هدنسهلک اهل نمی رد راتلو

 اهلالبس انحاورا یلا ةبثلا تدجوام هکر بدلبا عاجرا هحاورا یبکو بودا فون
 .هگرلبدلپاهوفن هدنناونعاهل نالوا یمج تنفنفل : وام یک و رابذلیا رابتفا هدنکبم

 یهل فرفا ثرلنوب نکل ردلکد هبج و تاک هرطاخ هوب رد هد كچوک |
 هاشم یشاعو ةاسف یساقو ةاقس قاس ردبعج تنظفل یه هک ردةلوا ه4عاونع

 4وارعو تکرح هنس هلوقم اانمو حاپرو جاوما رد هنس انعم بعال یهالو یک

 تبعالتو جاومالاب تبعالت لا ردناب لحا ؛داج قالطا وهلو بعل هب هدارا

 یههلپس هرابعانحاو را ایانلادب روومعارمسءهدهنه»ث شعبو مهنيا اتبعالت وحای لا

 ردیدآ نوناخرب هدنزو هحل( هوهل )ردمن وهرب هدنزومارح ( اوهلا ) ردموس
 ةلام "اهل لاش + رد هنسانع رادقم هکر دفدارمو هدنزو ءاهز ( اهل )

 لا : رد هنسانعم قله ههنسنر هدنزو :اهابم ( :اهاللا ) اهژاهز یا

 ةه هنسنر و هسعزا اذا هاهال لاق : رد هنسانعم هعزانمو ه راق اذا هاهال

 تاملسک ند هع موصعو هاناد اذا هاحال لاق : رد هنسانعم تاچ بوراو

TEنرهاللا ( هثم اتد اذا ماطفلا مالا ی دال لاق :  

 رذ نم نيحاللا بآتعیال نا یب ر تلاس ] وبثا رف كن هلک یه

 بوبلشیا دصف نع یهانکو هه>رب دارم ردعفاو هدشبدح [ مهیناطعاق رج
 هلسا دوخاب ردرلنب/ثیا هلق رط ءاطخ دوخاب تلغغو وه- دوخاب نابسن هکلب
 دنیا كمایا بیذعن یرلنا یلاعن قح ردیس هرمز لافطا شمالبا_بوذ بک
 قشمد هيه كمال ( ابهل ) رلیدلبا دعوو هدعاسم هب یوفطصم یاجر
 رب هدنرادقم دوخ هدنزو ها ( اینا ) یثأیلا ردیعا متموم رب هدماش
 هاب كحراش رارونلتفس رل ه وب ,نتبس هلکنا رولوا شا كب هکردیمسا
 9 ردا قلب سنج رب ابلو یدنلءا . تا هزمه ردصوصخم هزاح هروک
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 هدننزو هحرحد ( :الوللا وی اوعقجا اذا هيلع اووالت لاق : رد هنسانعم كکرب
 تیلو یا اردم تیلول لوقت رد هنس اتعم قمنحاق بور وح زو ندهنسنر 1

 هلاعفردهلعف یلصا كنو و ردبسا یفص كنسهلیبق فیقث هدننزو لاح ( تاللا )
 ردیتاور یسراف یلعوا وو رلیدنا لئام اک ١ نوکرمشم ردندنسانعم نالیمو فطع
 هب رض هلی كباز ) هوال جز ( یدنلوا 3 د هدب رل هدام تالو هال هدامو و

 : ردهنسانعمقمانب وانوب وا هدننزو وهس(یهللا)یواولا ردیدآ عضومرپ هدنسهبحان
 ندینءبامو مهم یناسنا وهل لصا هکرید حراش بعل اذا اوهل وهلپ دز اهل لا

 ولو نر rt بم بعل 0 E 0 0 همش ۷ قرص ا

 تسنااذا اوهلو وه ریز ثیدحت E ا ردهنسانعم قلاق بونب وآ

 مک هنساعم قمان وا هلا هنس را یعدون هدنن زو لاعتفا ) ءاهتلالا ( اهبحکاو هب /

 یس هلوقم بعل یمدآرب هلی رسک كنهزمه ( *اهلالا ) اهل عم لجرلا یھتلا لاقب
 یو فل وم هلغشا ادا تعللا هاهلا لاق : ردهنسانعم كلنا لاغشا هلا هس هدوهب

 هدندّمع رلضعب 9 ردهنسسانعم كجا رت یاب ند رجع یهنسار و ردشلنا رارگت

 اذا *یشلا یهلا لاق : رد هنسانعم قلوا لوغشم هنعاتسا كنها و تامغنو زاس

 هدنن زویهانم ( یهالنا ) ءانغلا عاعسب لغتشا اذا لحرلا یهلا لا وا ارج هكرت
 تالآ یا یهاللا هدنع لاق یک یقاط هدنزابو هدنزاس روند هالآ بعلو وهل

 هدننزو لعافت ( یهالتلا ) رد ةاهلمو یهلم یدرفم هروک هنناب كحراش وهللا
 لغتشا اذا یهاللاب یهالت لا : ردهنسانعم قمانواو بوشارغوا هلاوهل تالآ

 ( ةيهلتلاو ) هدننزو هيف او ةوفلا ( ةيهلالو ) ( ةوهل الا ) بعالتو اهب
 (ةوهالا ) هب یهالتیام یا ةيهلاو ةوهلا هند لاقب رونید هغج و وا هدننزو همرکت |

 رونید هئروع نانلوا لوغشمو وهلم هلیسیدنک زساه ( وهللو ) هدننزو ةوهش
 كتَکوا نکرکح نمرکد هدنرانزو هرغو هفرغ ( ةوهللا ) ردندینمیالام رکا
 لزحاو لضفا لوق ىلع رود هششخمو روند هبهلغ نالیوف هن رغو نوحا

 1 رود هب هعقا و هنوتلآ هناد كی ناخ دوحاي روسد هلام یسواط جوا رو اهل رحا و

 اصع (یهالا) ريغال مها ردلاورین اندلایم افلاو لالانم ةنفحيا ةوهل یناطعا لوقت

 بابلانم اهل هب یهل لاش رد هنسانعم موس هدنسهحرد قلن وئفم ی هنسنر هدننزو

 راسادادنع یهل لاق : ردهتسانعم كمك نوتب نوت ندهنسنرو هبحا اذا عبارلا

 هدنن زو نايل ( نایهالاو ) هدننزو تغ ( یهللا ) هرکذ ك رو لقغو |
 هنع اهل لقب: رد هنس انعم كليا تغارفو كم نوت نوتب ند هنسنر یندو |
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 370 كا روک ل یج روند هب هنسن یرکا هدنزو رجا ( یولال )

 یا یولا نرف لا ردفلرا دیک مال نالوا سابف يروا هاب دو
 لوهح دبمب یا یولا قبرط لا رونلوا ىف الا هوپ نالوا ل وهو دبعبو
 اولا لحر لافب رونلوا قالطا همدا نکشلبا زراپچ لدام هم وصلا د دو
 روند همدآ درفسو اهن اماد پولوا ربك رانك ندسانو لدم لا ةموصطا دیدشلا یا

 ( يلا ) ردبدآ رجثرپ یولاو لزنعم درفنم یا یولا لجر لاغب ردءیل یوم
 ربخآن وقوع بوبا ادا صروب هلک ؛رلءال ( نابلاو یاو ) هدننزو یط
 كمدآ رو هلطم اذا ائایلو ایلو ایل هنبديو هتد ءاول لاش : رد هنس انعم كا
 ( ی وللا ) هاپآ هدسج اذا هقح هاول لاغب : ردهنسس انعم كلبا راکنا نفح

 ر وند هننالوا هدنن یروف ها هزا لوف ىلع هفلتوا یروف هدشنزو یف
 یک دبد یولا یغدوب هدنل زو یم ( یوا ) رولوا شتوط زوپ هفاوس
 یب دلفس بوبل زېک كمدا رب هدننزو هبنغ ۲ ةبوللا ) روند هموق م رمش
 ردبسا كع وقرب هدننزو دادش ( "اولا ) روک اب اول مج روند هئبش
 رولبس | افغنو غاد هلکنا هکر وند هب یغلغ ادو ردیدآ تانر ( هایوالا )
 روند هلاعفاو لاوفا نالوا هدویبو لطاب هبرمسف كفلاو یمن كمال ( یب# )
 بط كب هزمهو یدم كمال ( نزالا ) لیطاب الا یا یوللب ءاج لاق

 ینعب ردیعج لود وم مسا هکر د هنسانعم نیذلا هبفذح كتو ( وژاللاو )
 رد لاب یرحر بصسلو هلاواو یعفر تلاح ردیعج اهلنفل ربغنم تنسلک نذلا
 8# لغ روند هکل» رهحد و هکلنیکر ح هلص كن«. دشمواوو كمال ) ةولا (

 لآ هکرونبد هنحأفا دوع هلرمسک كمال ( ذیللاو ) هلی كمال( ةوللا )ةحوتىا

 | هايلشرا لاق روند هنرانالوادیعبندوص هدننزودادش ( هابللا ) رونلوا
 ءدلبا طاغ هلکلبا دف هل رصف كفلاو ینیفخت كتاب فو یره وح ءاملا نع

 : دآ عموم رب هدننم ماع نا ناتسب بب رق هبهکم هدننزو هب ( ھول (

 لوفلع ردېدآ یداورب هدندروب یسهببف فیغآ هدزاجح هل رک كمال ( هبل )
 وام نب مضن یلفساو یدروب فیق فرط تسوا هکرد غاطرب هدنبارت فئاط
 رفاو هنیرلیصخ نیف ككمدآرب هکردهنسانهم تابارق هلو ردندنلخاد یدروب

 يول هلبحف كنءزمه ( ءاولالا ) رولوا شاراس هنب رب یرب هکروتید هنر
 اانحا یا یداولا ءاولا هنمو روند ههنسن جاغروو همرو هکردیعج كنسهلک

 مک كمال ( ةياوللا ) ردترابع ندنفا رطاو یعاون كدالبو یضارا دالبلا "اولاو |
 علیا هدفدلوا لیمحم بولب رهک هنب زغا تنکند كوپ هکرون.د هکنکد لوش

 دفوج هرزوا هنسنرب سان هدننزو لعاغت ( یوالتلا ) رلراریص بوقاط اکا
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 ردنوجعا ینع هکردفرمعتم ندنس هلکول هدنوب ردهنسانعم قلوا ردبا ین قوجو

 یولا لاقب : ردهنسانعم كم ماعط یرلکدید یولو ینلا رتک ١ اذا دب ز یولا لاق

 هوش یولا لاقب :ردهنسانعم كما تراشا هلل وای هلبا لاو ةيوللا لکا اذا لحرلا

 یتقح كمدار و یوذ اذا لقبلا یولا لاش : ردهنسانعم قلوص ثواو راشا اذآ

 كقلیا بولا ییهنسنر و هايا هدعحاذا هقص یولا لاقب : ردهنسانعم كلبا راکنا

 هنسفن یدنک یهنسنرب هلبلغت هرئاسو هب بهذ یا ه یولا لاق : ردهنسانءهم

 ىلع بلغو هن رث امسا اذا ءانالا فاع یولا لاقت : ردهنسانعم كما راثیاو صیصخ "

 تراط اذا باقعلا هب یولا لاقب : ردهنسانعم كلا دیدنا بوباق یهنسنرو هریغ

 ید وصقم ییمالک كمدا رب و رهدلا مهب یولا لاق 5 رد هنسانعم كجا الهو هب ۲

 نع هب فناخ اذا همالکب یولا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمر وج هتم“ نایلوا ۱

 یغلتوا كريو هعفر اذا ءاوالا یولا لاش : رد هنسانعم كما ءاول مفرو هنهح

 راصاذا تدثلا یول لاقب : رد هتسانعم قلوص د وحای قع روق تواو جوعا اذا

 لاق : ردهنتسانعم قلوا یرکو هقراو محو یا یول هندعم تعح و اذا لحرلا

 قلا نالوا ثنّوم لوصوم مسا هکردهنسانعم یناللا یولو جوعا اذا هرهظ یول

 هرکصندقدنلوا طاقسا ءابو ات یدبا یناوللا یلصا هکیدد حراش ردیعچ كنس هلک

 حدق لاش روند ههنسن یرکا هدننزو ی( یوللا ) یدنلوا مسر هلا ای

 یرکوب یئرصو روند همدآ شمارغوا هنسپ رغآ هدعمو ج وعم یاول لمرو ول
 رود هغاموق جاعرو و یرکو هدننزو یا ) یوالا ( روند هنا نالوا

 توطنا اذا “اول ةيلاتول لاقب ردهنسانعم كفلکروج بولروبق هح هدننزو ءاسک |

 لا هنسانعم قلرویف بولبراص هرزوایرب یر رلنالب رولواردصم ندهلعافمءاولو ۱

 یاوا هنسانعم لع روند هغاربب ءاولو اهیلع تولا اذا “اول ةبحلا فرا توال

 رکسعرس ءاول هروک هنابكحراش رولک تایولا عملا عج و هیولایج ردتغلیخد
 یولوبشا ءاولو رونید هغاریب راس هبار و ردقح هلواقاعنسو ع هکر ونبد هنغاریپ

 امه دحاو ردندنسهدام تیّور هبارو رولیرود بولیراص یسهقش هکر دندنسهدام
 اوئعب « لثثاقو ردندتمالع ارز ردلماش هدهنسکیآ معو رونلوا لامعتسا هدرخا

 نعشد زب یسهفلاط بارعاو ماشحا نوتینتسیا وثعب یا ٠» ءاوالاو ءاوسل

 راردنا دا دعساو هناغهنا هلبلاسرا رلقارمب هاب هب هراس لئانق_هداسآ اب ا

 . اصع ( یوللا ) ابول راص اذا تبنلا ىولا لاقي : ردهنسانعم قملوصاي قع روق

 . یول لاش ردبا ثدح هللا قنوروب ندالتما هکرد هنسانعم قع رغآ هدعمو ایول

 | ( ءاوللا ) رولک هبولاو "اولا ىمج زونید هننالوا عطقنم یهنوا بونکو دوخاپ |

۳۳۹ 

 سس و __ یی رس.

 و

 س

 توپ

 دا



1 ۹ 7 

۱ ۸ 

 یا ) عفلاىا لوهمأاىلع هلولىقلا لافب ؛ ردهلسانعم یناوا رفتم نول هدنزو
 كرو بوبالبف یهنسل ۶ ردنفل ردزوم هک هدنس هدام ول دزو لس

  نپهنسل ر هلرسک كیءنمه ( *الالا ) تلفشا ازاشرالا «تبلث لا : ردهنسانعم

 سال هبلع ىلا لاق ردنفل هدزومهم یغد وب ردهنسانع كمراوک بولاچ ی رغ وا
 قم ( یوللاو ۱ 4 دبدشن كا و ىه كمال ) یا ( یایلا ةبفح + بهذ یا

 اولو ابل لبا یول لاش : ردهنسانمم تکو بور و یس4وقم بیا هدنزو
 هک بوک رد هنسانعم قمراو هنشاب یرکب نالغوا و هان و هتف اذا یناتلا بابلایم

 نیرحدع غاب اذا مالفلا یول لافب رولوا رکو ینرللوف راس هلفمراو هتوف لاک
 یول لاق : ردلمعتسم هنسانعم تكلبا لساكت بوبلبا مادقا و تعرس هدشیا ر و

 یربخ رب اب یبیدرفال رب ندهسک رب هدننزو ناب نابلو یو لفاثت اذا مالا نع
 لوف ردلمعتسم هنصانعم كلا افخا و مك هلقمروبف بوک و نوعا كءردلب
 دوخاب تلبا لابفا و لیم كب بهنسن رم یلو ءاوط یا انابلو ابل هما ینع یول
 هفرط رب یثاب و رظتناوا فطع اذا هبلع یول لاش : ردهنسانعم قلوا رظتنم

 هود و هب لاما اذا هسار یول لاش : رد هنسانعم قلف هلاما بوروج یرغوط

 اذا اهندب ةفانلا تول لاقب : رد هنسانعم قغانبوا بولاص هنوا یرب ینغریوق
 یول لافب : ردهنسانعم كما رابتخا و مججرت هرزوا راس یدآ رب و تکرح
 بولبرو هنسن یسهوقم پیا هدننزو لاعتفا ( *اوننالا ) هرتا اذا نالفع انالف
 لساکن بورد رغا هدشبا رو یونلاف لیلا یول لاقت : ردهنسانعم كلکوب

 یرکوب یرکا هنسن رب و لقال اذا مالا نع یوئلا لاقب : ردهنسانعم كلغا

 لئام بولبك | هفرط رب و جوعا اذا لمرلا ىوتلا لاب : رد هنسانعم قلوا
 هدننزو لعفت ( یولتلا ) فطعنا اذا "ینلا یوتلا لاقب : رد هنسانعم قلوا
 پویخاچ هنفایرغوط كمنو یونلا ىنعج "ینلا ىولت لاب ردهنبرلانعم أوتلا
 اذا باصسلا ىف یربلا یولت لاف ردلمعتسم هنسانعم ققاچ هنحاغرو
 ندنسهدام ىل هلیصف كن هددضشم یابو كمال ( ةبللا ) دهح ريغ ىلع برطنا

 هدننزو انمر رولک یول يمجج رد هنسانعم تکو و قعرو هرکرب رد هرم ءانب
 لاق : ردهنمانعم کا بوریوج هفرطربیثاب یدوب هل رسک كنم( *اولالا)

 لاقب : ردهنسانعم یمانیوا بولاص هوا یربینغربوق هودو لاما اذا هحأرب یولا
  قمراو هذلموف یا یرک ذ یی دید یولو تکرح اذا اهن ةقاتلا تولا

 . كنتیک | نالوا هدالرت كنهسکربو لمرلا ىولىلا ارمص یا انیولا لوقت ردهنسانعم

  فخاذا لحرلا یولا لا ردلمعتسم هنسانعم قلوا فیفخ هافوط زا یرل هناد
 ریمالاءاول طاخ اذا | نالف یولا لاقب : ردهنسانعم كمکید یسهقش قارییو هغرز
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 | قموبوا بوتپ هر زوا هقرا ( "اقلتسالا ) رونید هنبرل اوأمو ماقم كنيس

 | فلوم ماناذا هافقیلع یقلتسا لاقب رولک وشرف هنیزوب هنسئره هکر د هنس انعم

 | یو اولا یدیشلتا مسر هرزوا قلوا .هدننزو ءالعتفا هدنس هدام قاس یو |

 | یذوب ینعی ردبدآ تلعرب رولوا ضراع هنیزوب كناسنا هدننزو هرف ( ةوقللا )

 | تمانع یلخدم كحر رولب رغوط هلا رلحالع یناح وزو یناسج رولکا یاو

 |( وقللا ) رولوا ثداح هللا یواست مدع هر هلنام نیسق هدک د لیا هبلغ هبهرئاس |

 وهف لوهحاع لحرلا قل لاقت روند همدا شمارغوا هنتلعوقل هدننزو وعدم

 هبهقاو هنوناخ لوش هلر کو یصف كمال ( ةوقللا ) ةوقللا هتناصا یا وقلم |

 هتشوف لجشوط ینبدو هلوا رولاف هبک زبت هلک استساو لوبق ېب هفطن هک روند

 رولک *فلاو هلرسک كمال رولک ءاقل یجب رونید هنن الوا كالاجو كناج دوخای

 یحف كمال ( وقلا ) ردیق هنسک ما باقع ند هنادغونب ( ةرفللا وذ ) |

 بیرجا یا اوقلهنوقل لوقت هنسانعم قمارغواهنتلع هوقل یدآرب هلنوکس كفافو |

 صیرح نوکشود كب هب هنسنر هدننزو اصع ( اللا ) یلابلا ةوقللا هيلع |

 هب کل لاق ۶ رد هنس انعم قلوا موادم هبهنسنر لوق ىلع رد هنس انعم قلوا ۱

 هک رد هنس انعم یال ( یکاللا ) همالوا هب علوا اذا عبارلا بابلا نم اكل ا

 یواولا رد ولقم هروک هننای تحراش رد هنس انعم كغبج رد دام ندک ول / ۱

 قلآ بوریص ندربینع وجم كن هنسن رب هلنوکس كيمو ىحف كمال ( وللا ) ||

 هلیع كمال ( ةمللا ) هعچاب هذخا اذا اون ولی شلال لاقت : رد هنس اتعم

 | لا رونید هنشادشاب كمدآ رو روند هبیناسنا تعاجج هجراو هرش نوا ندخوا

 هوبا یا هتلوه لاق : رد هت انعم ادتقمو هوساو هلکشو هنر یا هتل وه

 هکلرعسا نالوا هدقادود هلمق كفلاو یالن تاکرح كمال ( یسلا ) یابلا |

 | ( املا ) ةرمسلا یا ىل هتفشب لاش رد هحصدم برعلا دنع هک روید |

 | قل وا یلفاد ود رسا مدآ رب هدنن زو یلص ( یللاو )هد زو اه و

 | فاشلاو عبارلا بابلا نم ايل الو اش مالغلا یل لادق : رد هنس انعم |

 | دونبد هم دآ یلقادود رسا هدننزو رجلا ( نالا )د تم اوز

 | دوتید هغار نم ولرم كب یغوسقو مکحو نيم یسیغ راقو راد وب اس

 | قنارف رولوا فصو هبهکلوک وبوقو بلص طلا ةرمس دیدشیا یا حر لاش |

 | لاقب رولوا فصو هحاغا یلهکلوک ویوق و فيثك یا یلا "لظ لاق نوعغیدلوا

 | ولهور هلابان و بآ یرلشبد و یراب یرغا یبکوجا و لطلا فیثکیا یلا رصش

 ۳۳ص أ لاعتفا ( الا ) قیرلادرابلا ىا ىملا مالغ لاسقب رونلوا قالطا هبوبص نالوا
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 رداوبیرانل یریغندنلنفل نابل كتویو روند رادپد هدبسرافهکرون,+ هنملوبو
  یدنک هافلئو ردردسم یسهلک ناب اریز ردش وشم یالک كفلم هکر د عراد
 4 افىو ءافل تهج رواوا ناک فرط همسو هافثو یهتا ردا هروک هساپ
 هافلئو راذلا هافلت هجون لا رولوا بوصتم «رزوا تبفرظ هنهحوو هنسانمم
 كيذروک بولک وشرف هسر یر هدنزو لعاض ( قالتلا ) هاذحیا نالف

 ندننوک تمایف ( یالتلامرب ) انبقنلا ینمع انبفالت لوفت رد هنس انعم موو
 ( نالا ) رارولوا ینالم هنیرب یرب هاعسو شرا لهاو فالخاو ف السا ردنرابع

 قل هنا هېر ره هک روند هپسک شلخروک بوک تسار وعرف هدنزو یف
 هندنفا قش یقلو نابفل امهو هافتلمیا هبفلوح لاقب رونبد نایغل هنسیکباو رونبد

 هدننزو مرکم ( ینالاو ) هدننزو یف ( للا ) عابنآ ىل نش لاغب رولوا عابتا
 هدننژو دادش ( ءاغللاو ) هدنزو ی ( یللاو ) هد زو مطعم ( قلو )
 یب ردرثکا یرالمعت-ا هدرمش نکل ردرالمعتسم هدرشو هدربخ یس4» رلتوب
 ندبا فداصن ههب رکو رش اغاد هنسبدنکو بوشواف هرمش اماد دوخاب هربخ رلن و
 وهو مشلاو ربخاف ءاقلو ینلمو ینلمو ینلمو فل لحر لاقب رونلواق الطا همدآ
 هدننزو ةاهابم ( فافاللا ) هورکع هافلب لازبال نصع ینلم نالف ساسالاقو رتکا
 وافالمءافال لاقب ۶ ردهنسانعم یقمشلو بوشراق همدآ رب ةد زو لاتف ) *شلاو (

 : زدةنسانعم نحو دادش هلا هحونغم زمه ( یالال ) هفداصو 4 اذا ءاقلو
 كوم ( قاللا ) هدنزو ةيغلا ردهيفلا ىدرغم ىلاددلا ىا قالالا هنم قل لغ

 هبه كراج ردبد رفع ةاقلمو قلم رونید هرلهبش نالوا هدنزغا كجر هلیعف

 ( ینلتلا ) ددفح هلوا رل هرفن نالوا قورع تاهوف ارهادن ییدبد رلهبعش
 ( ءاغالا ) روند هواخ نالف هبک هالوبف یب هفطن یجر هلیس هفبس لعاف مسا
 . هدفخارب افاط۰ هدعب بولوا هنسانعم غار هحاکرظن یهنسنر رک كن هزه
 ءاقلا هدننزو هلن ( ةبغلتلا ) هحرط اذا ضرالاا ءافلا لا یدلوا لمعتسم

 نارغناقلتل كلاو ] ىلاعت هلو هنمو هبلا هافلا ینم ولا هاقل لاخ : رده انعم

 تراقح هدننزونف ( یفللا ) یلاعت هانم ابو كيلا یلبیا [ میلع میکح ندلنم
 رولک "قلا یمم رونید ۵ هنسن نانلوا طافساو حرط بوبعتوا رابتعا ندنتلذو
 قیرطلا :اغلق اقا لاخ رونلوا قالطا هنط-و كلوب هدنزو :اصح ( ةافقا )

 اغلا هلادب نوعا تاج اع هدنزو هيتغا هلي كمر ( ةيفلالا ) هطسویا
 , روند ناتسیج هدبس راق رونلوا ریبعت زغلو هچحلاډب هک رونید همالک نانلوا

 دم ۱ یک اریجهدرلغاط هدنازو یمسم ( قالا ) یاحالانم قلام یهو ةيغلا مهبناقلا
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 ( یوغللا ) كلذ عم یوربال وهو هنم رثک | اذا ءالاب یغل لاق : ردهنسانعم

 ینلووغللاب ملکت لاغ رونید هبهنسن یی و طقاسو هدوهب یدوب هدننزو یرکس |
 كن رلشوق قلترغب یوغلو هوحو مالک نم هبدتعد الامو طقسلاپب یا هب لغتشاوا

 اصع ( اغللا ) اهطغل یا اطقلا یوغل تع لوقت روند هنبرل هطاعشو دایرف
 لاق : ردهنسانعم كلا اطخ هدننزو ةامرع ( ةاغللاو ) ( ةيغالئاو ) هدنزو |

 ةبغالو ًاطخا اذا عبارلاو لوالاو ثلاثلا بابلانم ةافلعو ةيغالواغل یغلو هلوققیفمل
 كلبا عاتسا تغل ( ءاغلتسالا ) ةشحاف یا ةيغال ةلک لاق رونید هزوس شحاف
 بلط ىنيس سب ةلئتسم ریغنم ميناغل عتسا یا برعلا غلتسا لوقت : ردهنسانعم
 هدنزو رب و رونید هغاربط هدننزو ءا هلاف ( ءافللا ) یواولا رلوا نوعا
 هه زا افلطمو روند هنس هلوقم ینرقو کود تار هاو زولوف نالوا 8

 یر لاق هنمو یک هنامز بابحا افوب نغوس رانالو و نیجآ ندا عیاض رونید |

 ريقح ریس سدسخ لکو ضرالا هجو ىلع شامقلاو بارثلا وهو ءاغللاب ءافولا عم ||

 قلوب هبرسک كنم ( *افلالا ) یدلیا بتک ید هد هزه باب یون فلم |
 دوخاي یروصق هدننزو لعافت ( قالتا ) هدحو اذا هافلا لاق : ردهنسانعم

 اذا هافالث لاقت : رد هنسانعم كلبا كرادن ندهرکص یب هنسن ناتلوا توف ||
 ( ةباقللاو ) ( ةئافلاو ) هدننزو بانک هلفاق ( ءافللا ) ییابلا هکرادن |

 كرمال ( ةناقلاو ) ( نابیفلاو ) هلننسک ( قللاو ) هدنرانزو هاتک ||
 ( ةيقللاو ) هلی كمال ( نايقللاو ) هدننزو ىلص ( قللو ) هبرسک |

 هات ) ة*اقللاو ) هدننزو ىده لب كمال ( قللاو ( هدننزو هفرغ

 ربمعت قعشلو هکر د هنسانعم كمروک بوش واق بولک تسار وشرق همدآ ر هدننزو

 ةءاقلو قلو ةبقلو انایقلو ابقلو ةنايقلو ایقلو هیاقلو ةءاقلو ءاقل هیقل لاقب روئلوا
 یشلا ةلباقم هروک هننا هدبغار تادرفم كحراشو هأر اذا عبارلا بابلا نم

 | ردهنسانعم تامروک بولک تساروشرفه هنسن رب هلفلوا عوضوم هنسانعم هتفداصمو

 هنسانعم كلک تسار وشرق نکلای هک رونلوا لسیلحم هییا موهفعو اضعبو
 | هلا ینا "قش فل وم هداروب رولوا هنسانعم كمروک زکلایو رولوا
 رب هدرلنو هدننزو لاعتفا ( ءاقتلالاو ) هدننزو لعغت ( یتلتلا ) ی دليا ریسفت
 یتعع هافتلاو هافلت لاقب : رد هنسانعم كمروک بودا ینداصت وشرق ۵ هنسن

 | یهنسنر ققلتو انیقال ىا انیقتلا لوقت رولوا نوا تکراشم ( ءافتناو ) هيقل

 ' روئلوا لامهتسا هدنس انعم كلا لوبق هلغلوا هنسانعم قلوشرفو قلا هوشرق

  هکیشروک ردسا هلرسک كنا ( ءاقلثلا ) تقلع اذا ةأرملا تفلت لاقت هنمو
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 فو مس ( ةفللا ) یو اولا مجاربظ ردسشلنا لیسفت هج دايز یر |
 ینمب هل اطو موف ره هلا رلنآ هکر دن راسبع ندناوسا لود هبعف نی هسحم
 یمج یک کو یس رافو ی رردبا رببعت ندن رلمارمو ضرغ یناسنا فسره
 ثاوسا یهو تاللا مفا برملا ةفل لافب لب” كرلمال ر واك نوفلو تافل
 و a EA Rr نع موف لك اسب ربمب
 هکرد هدنلزو لمف لسا رد ذوخأم ندنسانعم دنفلثو ا ردیپم هنب رابتما

 ۱ شوفوفل لسا هکرید حراش ردضوع ندواو ءاه یک یسهلک هبل یدباوفل
 یدنل وا لاسعتسا هدم الک هدویب رسم وهفم هدعب ردعووم هنسپدلوح "

 یرلناسل یدنک كموفره یدلوا لمعئسم هدم الک قلطم هلعیسو هرکس

 یانعم نانلوا رکذ دوخاب ندنع وعوم یانعم یقالطا هفل هم الک نالوا هرزوا

 ] كلبا مكت هل وكس كنبغو یصف كمال ( وفا ) ردذ وخأم ندنزاجم
 :  رد هنسانعم یاوا دبمونو ملکناذا اوغل وغلب لحرلا افل لافب : رد هنسانعم
 : رد هنسانعم قمرو وط بورداق ېک یرکهغاپ یدیرتو پاخاذا لحرلاافل لاقب
 روند ههنسن هدویبو هزره نایلوا هدنعم وغلو مسدلاپ اهاورااذا هدیرافل لاقب

 هد هلماعم یسهلوفمارمشو عب و رک ذبحاک یک یوفلو یفل رد ما ندلاوقاو لاعفا
 هلا ک ذخأوال ] یلاعت هلوفو روند هلوبق نالوا طفاسو لمهم هلفمالوا اهب دتعم

 كنپب نالیر,ویراغکینمبمثرغکاذا فلل اف مالک ذخآوبالیا ةيالا(مکناباقوغلاب
 العو لجقح ندنغب دلوا طقاسو رده بوبغ وادیقهقوغح رتفد هلفلوا طقاسیلابو

 شیر ةغيص ییانعموب هدر اسب فلو. نکل زما باقعو هذخاژء یتلاح لوا
 ربغ نم هدمالک یاننایعی كر هبلبا قلعت بلف دقع یوغل نیو بودبا رک ذ هلا

 هللاولب و هال وال هدمالک لالخ یدلبآفب رعت هلا نیع ندبا ناسل قیس هیورالو رکف

 داهشتسا هلتیرو ریسفت هدهلبسانعم كمروا بلکینسهلک وفلیرهوجو یکی رلکدبد
 هعیر نبا دارم ندنظفل بالک عقاو هدم وقرم تب ردلطاب یریبعتوب هلکلنا

 مهبلا مخا لیلدلل انلقو * ردوب موقرم تب وردلکد یعجج كبلک هسخوب ردہماع نب
 دیمونو بلاخ یدآ رب هل مسک كنءهزمه( "افلالا ) ۰ بالك مهریغل یملئالف «
 زولواذوخأم ندن و یسأانعم كلنا لاطبا سب هبیح اذا هاغلا لاش : ردهنسانعم قلث

 I ها لا او طبس ی و هدوهب یک وغل هدننزو تف 1 یملتا (

 نجس اک هنسانعم كلا اطخ رولوا ردصمو رک ذیس اک روند یند یوفل
 بابلانم اغل هب ینل لاق : رد هنسانعم قلوا یی روتر و

 _ قلاق هج رنسوص بوبعاف زونه بوسجا قوج كب یی وصو هب عن اذا مبارلا
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 روند هنب ولعو هنکلای دوخاب هشنآ هدننزو قف هلا همجح. یاظ ( ىظللا )

 تیلع سپ ردهفرعمو ردندنساعسا منهج یظلو اهبیهلوا رالایا یظللا دشاام لاقب |
 لاش : رد هنس انعم كلولع شتآ :رولوا ردصمو ردفمصنم ريغ هل اتو
 هدرلنوب ( یظلتلاو ) ( ءاظتلالا ) تبهلت اذا عبارلا بابلانم ىظا راثلا تبظل ۱

 هلعفت ( ةیظلتلا ) تیظا ینعع تظلتو رانلا تظللا لاق : رد هنس انعم ىظل |

 ( ىظلوذ ) اهبهلا اذا رانلا ىظل لاق : رد هثسانعم كمردنلواع ییئآ هدننژو 6

 رونید همدآ یوخ دب زر كنيعو یحف كمال ( وعللا ) یواولا ردعومرب |

 لسفیاوعلوه لاق روند هیسک هو هبلوجو قالا ؛یسلا یاوعل لحر لاق
 كمال رولک ءاعل یعجو رد هوعل یوم روند همدآ سقنلا د-.بعو صیرح كيو ا

 همدآ ولزوک جآ نالوا یضرحو هرش كب یندوب هدننزو اصع ( اعللا ) هلرسک ||

 هب ینروچ هایس نالوا هدنرل هروچ تكنبرلشاب هع هدننزو هر ( ةوغللا ) زوتید |

 روئلوا رسعت ۶ ۴اوذا هک ن دریج لولمهدنن زوهرع ( هوعلوذ ) رونید هبلک ی ب د یدو ۱

 ند هنسن TE ) یع اللا ( ردیبقل كءدآ رب هقشبو _ ردیبقل كالمر

 ندا هع نط یا عال لحر لاش | روند همذآ زیکرو ناقروق بویلکلب |
 لاف : ردهنسانعم كمك هماوق هنسن یسهلوقم لاب هدننزو لعفن ( یملثلا ) یش |

 تمروشوید بورد قلتوا ندبا روهظ هدرا لوا هسکریو دقعت اذا لسعلا یعلت

 قمر, هلیعف كن هزه ( ءاعلالا ) هذخأي جرخ اذا عاعللا یعلت لاق : ردهنساثعم ۱

 یراص ندنعاونا نکل دوس ( ةيعاللا ) هنس انعم تایم الس رونید هنب رلکنک ا

 رولواتا هدنرلوروط غاط هکرونید هاب یرلکدید ینکل دوس قلابو نکل دوس | ۱
 هدکدلبا افلا هب وص یتمخم رولوا ولم هلا دوس یراخاش بولوا یرلکعچ یراص | ۱

 برش یتقوقدم قروو رارقج هنیزو كبوص بولوا دو رلقلاب ندیا لكا |
 مجرتم ردلیدعیب هدلاهسا ییارفصو غلب كلذك قم یدوسو ردلهسم هلبس هدايز |
 نایب یلصفولصا نکل یدلبارک ذ هدنس هدام نیع ینبیکرت كلاعل هج رک فلوم هکر د

 ردششلواءافتکا هکرلربدیندكلعل هکهتن دید نس هقلاتس رد قرهیلوا هدیجت ردنربرب

 | هدننزو اصح ) ةاعللا ( رود هبلک یشید ردستفل ید هدا زو هفرغ رونید

 1 ه قب سفائيش ملام نم ذخاف ةبلط مهدنع هلن اکوا مهترغ رظنا اذا ودعلالع یطلت

 | دبهرافمرب دوخاپ هبایق كویرب هلیببس هضراعرب هدننزو وطخ ( وطلل ) یواولا |

 . یئابلا راغوا ةرخص ىلا اصلا اذا اوطل وطای لحرلا اطل لاق : ردهنسانعم قتغص ||

 نسیم رس سم

 عیشردرمصتخم ندنبیکرتالاسو احح شعنت كعلى دیا كلعلىلصا كنبیکرت كلاعلا رهاظ ||
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 نیذلا قیقعلا لها دنعو ىك ىب دلوا دل ومفم ساو هدنعاف مسا روئلوا افثکا
 لواندم هنعاجو درفم یسهق یذلا ارز ردلکد عج مه ندنظفل یدنا

 ردهدایزوذ یذلا هکنپ ردلکد یدرف كنسهلک نبذلا هلفلوا لاد هیج یانعم
 هدف دنلوا هدارا قلالد هسنح هلبنبلبح قفح دنن ترتکو ددع طقف ینمب

 یني الص هنس هدارا نادرف دوخ ابدرف هدنروسو رردبا «داپز نو هنبرخآ

 هلف ارفثسا مال هک اب وک رولوا نیمام هفلوا دارم تعاج هبسب دنک هکلب زلف

 روند نوذلا هلاواو هدر ثلاح هدنتفل لبفع یبو رولوا هدنل زنم سنح ىلح
 یذل لافب ؛ رد هنس انعم یناوا قم یاد هربرب هدنن زواصع ( اذقا ) یہتا

 یاعط هدسزو وسح ( وسلا ) یواولا دساذا عبارلا بابلا نم اذل ناکلا
 الک ۱ لکا اذا اول وسلي لحرلا اسل لاق : رد هنسانعم كم كيكب هناخانسک

 ردفکو لبلذ نکیا ردقیلاع هکر, هدننزو وشح ( وشلا ) ی واولا ادیدش
 ( یشلا ) ةعفر دعب سخ انا اوشل نالف اشل لا : رد هنس انعم قلوا

 بلطا رک یا یل لحر لاقب رونبد همدآ قوج یناوبح لاغاص هدننزو ینغ
 كذآ نالوا تميل هنظم هبا وكس كداصو ىصأ كمال ( وصللا ) یو اولا
 هوناخزیو ةیرل هبلا مضنا اذااوصل هبلاو هاصلاو ءاسل لاب : ردهنسانعم مشات
 ( ىمللا ) یابلا اهفذفاذا ةأرلاصل لاخ : رد هنسانعم كلا روف تمیندانسا

 اذا مبارلاو ىناثلا بابلا نم ايصل یصلو هيلا یمل لاقب ردیفدامو هدنزو وسل

 < لاغب رولوا عابنا هنظنفل ىمخ هدننزو ینغ ( یمللا ) ةيب را هلا منا
 هدفازوغالوف لوكس كنهمجحم دانمویصف كمال( وضللا )یواولاعابنا یمل یسب
 قابلا هلال دلا قذح اذا اونعل لحرلا انعل لافي : ردهنسانعم كلا قلزوا

 لوف ىلع هب ههبحو ردهنسانعم عصومو ردهنسانعم ضرا هدننزو ةاصح( :اطللا )

 ءابس» ( ةاطللا ) رونید هرلپ رغوا نالوا هدنب رق كمدآ ربو رونید هنطسو
 ادلب كبك هلتح ارج هک رونید هنغب راب شاب یرلک دید قاس هدننزو
 د دنس انعم ةاطلم هدنلزو هنسحم ( ةيطللا ) هلوا شلاق راز هح هقفوب رب

 : : رد هنسانعم یتلاق بوشباب هرب هلئوکس كناطو یصف كمال ( ىطللا )
 ادا ربهدنزو اصع ( اطللا ) ضرالب قزل اذا ثلاثلا بابلانم ایطل لجرلا یطل
 الا یا عبارلا باسبلانم اطل نالف ینیطل لوقت ردهنسانعم قمردصب تلقت
 ةع تناظیا كلن هتیطل لوقت رد هنسانعم كلی ناك هدننعخ هنسنر همدارو

 عالا دنع دوخاب كمزوک ینتسرف هلناغغ كنعد هدننزو لعغت ( یطلتلا ) كتذ
 ۱ : ردهنسانعم كلبا قبس هللا ذخا ینرلثام رادقمر ةلغلوا یسهبلاطم هلتهح
 aaa 5 و بسم ل

° 
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 | ةاخالم هاخال لا .> رد هنمانعم قمشلتسود نیم ها هدر رو
 | هفلاح اذا هاخال لاقب : رد هنس انعم قعشدنآ بودنا هده اعمو هقداصاذا هاو

 | لاق ؛ رد هنس انعم كلی تقفاومو ارادم لا هلماعم هرزوا اولد كمدآ رو
 هاتال لاق رد هنس انعم ققرغتف هرزوا هنسنر ییدارز ت )

 رولوادض هلا لوا یانعم هلغلوا هنسانعم كليا تیاعسورغ یمدآرو هشرحاذاهیلع

 كوي ندنرخا یزید رب یک یا هدننزو ی۶ ( یخلا ) یشواذا هبینال لاقب
 | یرخالانم مظعا هیتبکر یدحا تناک اذایخلاو عل ربعب لاقب رونید هبهود نالوا |

 ( وحلا ) یواولا رونبد هكمنا شغلصا هدوص ردسا هدننزو ءادغ ( هءاخملا )
 لوقت رد هنس انعم كم ردکح وراد هنورب یک ی هلن وکس كناخو یصف كمال

 ردفو رعمهکرد كلامن مشجنا هدننزو هحمط ( هول ) هتطعساذا اول هو |
 یدنلوا ناب هدنس هدام هک ردتغل هدنس هلک ندل هدننزو اصع ( یدل ) یایلا
 هب ریا هندلوه لاش رولک تادل یمج روند هشادشاپ هدننزو هدع ( ةدللا )
 مهو هاکجا کرد هدنس هدام دلو یرهوح ردماقموب یرکذ لح هلغل وا لتعموو

 | ( *ادلالل ) یدلیا رکذ هدنس هدام دلو ید فلوم هکرید حراش یدلپا
 یدلا لاق : رد هنس انعم قلوا قوج یرلشادشای كمدآ رب هلرسک كننهنمه |

 هل رمسک كن همجحم لاذو یصف كمال ( یذلا ) ییابلا هتادل ترتک اذا لحرلا
 نوحا قفلوا لصوت هغلتفص هلا رل هل ی راعم هلیسب دنک ردل وص وم مسا

 | رد راو ید نوا تغل شب هدنوبو زملوا مات زس هلص ردع وض ومو غوصم
 كن هددشم یای ( یذللا )هلینوکس كلاذ ( ذللاو ) ردغغخم هک هل رسک كلاذ( ذللا )

 | یعوجو شبهک قر هلوا "لا ففخو ماللا فوذحم ( یذلو ) هللرسکو ىع
 | هدند رفم هک هبط اقسا كنون روند اذللاو رونبد ناذللا هدنس هیئت ردنغل قلا
 | یدرفم رولک یذللاو"هد هنال لاوحا رولک نیذللا یعج ردکنالوا هلئوکس كلاذ

 | مسا هکیهلک ی ذلا هرزوا یفیدلوا نیبم هدهوح بتک هکرید ريقح مجرتم یک

 | ردع وضوم نوجا قلوا تلصو هکلنا فیصو" هللا هلج یهفرعم ردل وصوم
 | كلوصوم سپ زلوا ج یعوقو تفص ههفرعم هلغلوا هرکن ابناذف هلج ارز
 | رکذ هکر وند یلا هدنننْوم رولوا جګ ینیصوت هدکدلیا فیرعت بسک هلیلوخد
 | یدلک اکب مدآ كلکیدلیوس كنس لوش یبکرت هنلق یذلا ین ءاجالشم یدنلوا

 | یشان ندنلوادن ترثکراو تغل هنوک یتلا هرزوا روک ذم هجو هدنوو ردکعد

 | هفلاسبم هدنص وصخ ینیفخت هکلبو فیفض هلییسح یقلوا لاطتسم هلیس هلص
 ور تن ۱ | هد هلمالو فلا نکلاپ هکلب یدنلوا رصق هل یمالو یس هکر حو یسای بوئلوا |

۱ 
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 كجافا هدننزو انك ( "الا ) ردا كب رد هبیفر و یک یاب روند
 ثكحافا دسرو و ( یعفا ) هرمیف یا رصشلا ءاغ لاضش روند هنفوبف

 هنرمشف اذا ثلاثلا بابلانم ابل رجالا تب لوقت رو هتسانعم قم وس نفوبف
 نملو هشاذا الف تبل لوس ردلممنسم هنساعم كلا ما و و مون همدآ ر

 ۲ ( یار هنملو هصف یا االف ها الع لاش ردلمعتس هنساعم كلبا نإ رغو

 ۱ ر نرو زاهاپم ( ةاحاللا ) رونہد همدآ شفنوا مبوئو مول هدننزو یہ
 اذأ هاو ةاحالم هاحال لاش : ردهنسانعم تنا دامو هعزاسنم هدنزو لادح

 ثکرحو عطور بجوم یربپعنو مول مدآ رب هل رسک كتءرمه ( ءال الا ) هعزا
 یفوبف كحاغاو مالب یا هبلع یمطبام یا اذا نالف یا لاقب : رد هنسانعم تعا
 رنه نا 4 نآ یا دوعلا یا لافب : ردهنساعم قغاج بولک قو قلوس
 ناف (نابخ ) ردبعسا یداورب هدهنبدم هدننزو بارو هدنزو یده ( یخ )
 | | ن نامل نالوا هربح ریما هدننزو نالس ( نابل ) ردبعسا یداو ییا هدنزو
 ردپبغل كفوع نیدعسا ( نایطوذ ) ردا یسالعم مصفرب هدهوبح كرذنم
 ردنابل یرلکدید یلافس هکن ( سبتلا ةي ) ردیبفل كنهسک یا ( ةبعلاون )
 زوس هدوهب و هزره نوح تب هدنزو اسع هلا همسحم یاخ ( ىغفلا ) یابلا

 ىف هم الكراك اذا مبارلا بابلا نم ی لح رلا یخ لاغب : رد هنسانعم كلئوس

 هدنزرط یوه لوق ىلع یکینوه رونید هنلآ كجئود وراد هنور یو لطال
 هنورب هلکنا بوزود ندنسب رد كس رواج ایرد سنحرب هکر دنلآ رب صوص

 یغدوب هدننزو ربنم ( یا ) ردنفل یغد هدننزو ءاعس را رکج وراد ېک هیفنا
 یعلیوس ینعب الام یوک زره هدننزو رجا ( یغالا ) رونبد هنئآ یکیدید یخ
 نالوا وب ندنرخآ یسی رب كنب رازیدو رد ءاوخ یننوم روند همدآ قاشکی

 لا رونبد هنوناخ عساو جرف هاوخو ردءاوځ ینتوم هدکنو روند هبءود
 | لجشوطع نالوا نوزوا ندننلا ینورب تسواو زاها ةعساولا ىا "اوخ ةأرما
 هنیخ لوفت ردهنسانعم كمربو لام همدآرب هدننزو یر ( یغللا ) رونبد هنشوق
 دوخاب تمردکح وراد ېک هیفناهنورب كمدآربو یلامهنیطعایا یناثلا بابلایمایخ

 هنرح واوا هنطعس یا هنیخ لوقت : رد هنس انعم كکود ینوازغا هنزعا

 ( ءاغحلالا )هنیخیمع هتيخلا لوق ردهنبرلانعم یخ هلبرمسک ثتهنمح(اخالا)"اودنا
 لاقب : رد هنس انعم قمرقج قلعرمس ندنسب رد یک وک كتمود هدننزو لاعتتا
 لاش : . رد هنس انعم كم متا شعلسا هدوصو ارس هنسدقاذا یییلا ردس ىضلا

 ( "لاو ( هدننزو ةاه ابم ( ةاخاللا ) الولبم ازبخ لكا اذا ىصلا ىلا
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 ادا ردقلا ىلا لاقب : ردهنسناتعم قالب يک کرک ینفشالیب كن هرحتو البلق ءالا ا

 هرع" ندیآ نالبس یتب وطر ییدید ی هدننزو هحرف ( ةبثلا ) ادیدش اهل:

 یرف اماد هکر وند هنوناخ لوش هدننزو هارج (مایثلو)( هیثلو )رون دهنحاغآ أ

 تنا اذآ “اشو ةيل هما لاقب رد هیمذ هک هلوا رراشاب اولو یا رای ا

 ىل ندنجافآ رعس یخدوب هلی رسک كره ( ءاثنالا ) اهدسحو اهلبق قرعی
 ىل همدآ ریو تبثل ییعع ةرعسلا تأل لاق : رد هنسانعم كيا روهظ هنسن ییدید |"

 (٠ ءاثتئالا ) یثللا همعطا اذا هاثلا لاقب : رب هنسانعم كم ردب هنسن ییدید

 ین بیس سن

 رد هتسانعم كمروشود بورد هنن ییدید یّثل ندنحاغآ هرعس هدننزو لاعتفا

 یا یثلتنو یئتلن انجررخ لوقت : ردهنسانعم *اتتنا هدننزو لعفت ( یئلعلا

 . ( ةاثللا ) روند همدآ نوکشود دنلکا یثل هدننزو ینغ ( یثللا ) یثللا ذخا

 | هنس هراب تا نانلوا ریبعت لد كچوک هدزغوب هکر د هنسانعم ةاهل هلیصف كمال

 هکر بد حراش رد هنسانعم ةاثل هدننزو هدع ) هثللا ( ردیدآ رجشر و روند

 یمل ىلصا ردیاب لواو ردضشللا توکس ند هل نانلوا قالطا هنا شید فلم

 كملیا تبسن هموق ينحا مدآرب هدننزو لاعتفا ( ءاصتالا ) یواولا یدبا

 .هدننزو وحم ( وعلا ) یواولا یعدا یا هموق ربغ ىلا یعلا لاقب : ردهنسانعم

 ینغوبق كجاغاو هنش ادا اول هومب ءال لاش : رد هنسانم كکوس همدارب

 هدننزو لاعتفا ( ءاعلالا ) اهسفق اذا ةرصشلا ال لاق: ردهتسانعم قعءوص

 اه ینعع ةر ملا یعلا لاقب :؛رد هتسانعم قع وص فوق تحاغا یغدوب

 ىج ردیناسنا ةرهج ةيلح هکر ونید هلافص هلب رک كمال ( ةيسللا ) ىئابلا

 یک یرذو هورذ هلی كمال رولک یلو هبرصق كفلاو یرسک كمال رولک ی

 هتي تلاط نم مهلوق هنمو هلیصف كناحو یرسک كال رونید یو هدنتتساو

 ناس ءاحلوب هکرید میرتم نقذلاو ندا رعش یهو: ةف: تاق

 الا )دودو قاف ت هره ارب ز رد ذوخأام روید هضوبق

 ايق دوخای وللافص نوزوا هل رسک كمال ( یابسلاو ) هدننزو رجا

 ایسیظع وا ةیحلا لي وط یا “نالو ىلا لحر لاش روند همدآ وللافص

 ردعنعوم نتب لاقص هکرونید هنکبک هکج هلینوکس كناحو یصق كمال ( یسلا )
 ینرتکعجو هلب رسک كناحو یصف تنزه رولک یا قلق عجو رد نايل یسهینلت

 ی ربثكلاو حلا ةث الثو نايل امه لاق هلل رسک كن احو ىع كمال رولک ی |

 ندا .معشرت .ندابفو قو هک رد ها لشو هل مسك كمال ( نایعللا ) |

 همدآ والافص ابقو روند هراپو هقدنخ یفیدراپ یبوص لیسو روند هنسیدنزسوص |
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 ردپ رظناوم ندب ربف كنس هفبص كنسهلك یذلا نالوا لوص وم ہا رددلوا تفل
 ات ( یناللا ) رولوا كد هک نونا یبا ل وا ناتلاو هک نون لوا ولا سی
 (تاوللاو) 4۱ ( یاولاو ) ردففض هکهب رک كات ( الو ) دمو رسک
 |( ءاللاو ) هل! زسهرمه ( یاللاو ) ها ءرسه ( یالاو ) 4 رک كن
 ا كفلاو كمال ( تآ هالثو ) زتلپو رتسزمهو زلات ( اوااو ) ها هرسه زساپ
 | ون رونبد نالللا هدنسهپنثو ردب رامج كنسهک ىلا ردتفل زکس موج هلدم
 | هدنرفسمو زالون رونبد انللاو ها هددشم نون روتبد ناتللاو هب مک كب هففنح
 ا ناو ىش كمال روند ابتلاو هد دشن ث ابو ىه كناو كمال رود ابتا

 یا ینلاو ابللاق نالف عفو لاغ رشد ساسا هیهاد یرل هک لاو نابتللاو 4بصف

 طباغنو نیم ی كاس ارم نار کود مفح ج زم ةحادلا ىف

 یراج هرزوا تانکفنسم سابق بولوا ج راخ ندنامہم ربفسن هم ارز ردا
  یذلا سپ ردنموع ندنس هم كنلوا "ب نانلف هداب ز هب رخآ هقشب ندنف» دلوا

 هد دن كرابو یصف كرامال روند ابتللاو ابذللا هدنرلرفصء كب رلهلک ىنلاو

 ابتلا دعب كراب رع هکردحورمشم هدلبهسن هکبدید باهش هدنحرمش روکذ م بانکو
 ندهطاحا ینآ هکاب و رد هدنکبس :رثیکلاو ةريغسلا ةطا دعب ىرلارق ىنلاو

 ند هرببک هطخ ابنللا شعبلا دنعو یدشلوا فذح یسهس 4فلوا مماق هرابع
 مالک هکر دم وسم هدلانمالا مجمو ردضوحما میلنعن یریفصن ردنرابع ند هریفص یتلاو

 ل هدهیهاد هتبسانمو و راردیا هیانک ندننحمو تدع لاک رلب رع هلا رو زم
 ردنرابع ندهیهاد نالوا هبهانتم ابتللاو نالوا غلاب هتباغ یتلا تباجن یدلوا بلاغ

 ثم یا ( ىنللا ) یفابلا رده دنکبس ةباهنلا تغلب ىلا ةطفادءب لساماو
 هک رولوا طفابس ندنحانا هرمس ندنراصثا هبداب هک رد.هنسنرب هدننزو یىل ها

 را ربدرو رعس ١ هدقدلوا دمه+ رد هنسنرب ردا نالبس یک غم نيا دام

 ندنجانآ هرسرولوا ردصم یئلو رونبد هزفاس قب وص ندا نالیس شامشکپ و

 راخاب هلکعشود هج هجاخاو ىنللا اهنم جرخ اذا عبارلا بابلا نم انل ةرعشلا
 یرلکدنباریبعت هج نشود نداوه ینلو تيدن اذا ةرجتلا تبثل لاقب : ردهنسانعم
 ۱ ۶ دوحاب هبوصو رونید هتب وطر هجغیفح ېک تا دوخاب روند هت وطر

 طولانم یدن اذا 13 هغخ یلل لا : ردهنسانعم قلوا كانم یاق قایآ هلنیصب

 ذا هدب تیل لاغ : رد هنسانعم قعنالی یریفز دوس هب هنسنر و مدوا *ام ق
 لرش اذا لجرلا ىنل لاق : رد هنسانعم تمععاوص هحزاو نیلا یسد نم تح

 < هامل
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 ( ءاهتکالا ) ءوخاف اذا ءاهاک لا : رد هنسانعم هرخافم هدننزو ( ةاهاکلا
 ةلئس كيهنک | لوقت ردهنسانعم قمروص ههفاشم همدآ رب یهنسن رب هدننزو لاعتفا ٠
 : ردهنسانعمقغاصوا بوق ندهنسنرب هلرسک كنرمه ( ءاهک الا ) كهفاشا یا
 :dl .رغآ ینرلحوا لرلقمر 4 هدن وک قوغ وصو هع عتتما اذا ماعطلانع یهکا لاق

 سفن هعباصا قارطا مرض-اذا لحرلا یهکا لاقت : رد هنبانعم قصا بویلواه

 وصل هنوکتش نو هه و یھف كمال ( ی اللا ) (۰ یابلا ماللا لصف * ۳

 شما و ًاطبا اذا ثلاشلا بابلانم ای ال لحرلا ال لاش : ردهنسانعم قملاق
 ءار ( هاو"الللاو ) هدننزو اعل ( یالللا ) رد هنسانعم تنحمو تدشو "

 یا ءاوالو اثلو ياالق هنکرت لاق : رد هنسانعم تنحو تدش هدرلنو هدننزو

 روند هنرغص نالوا لعا دوخای رونید هنب زوک | ناب هدننزو اهل الو ةد شف

 یشحولارولا یا اقل هدنع لاقب رونید ةاثل هدشنؤم هدننزو عاعلا رولک ءاثلا یمج
 , رددآ منحوم رب هدنیدمو هتسانعم سرت روند هناقلق هدننزو یمل یالو ةرقبلاوا
 هنموروسد یّول هدن رغصم ردیدآ لحرر و رددآ ید كعصوم هقشب ر هدارواو

 | ردهتسانعم قمارغوا هتنصو ثدش هدننزو مارکا (ءالالا ) رهف ن بلا ب یول
 قلوا ساغ هدننزو لاعتفا ,( *ثنلالا.) "او اللاق عقو اذا لحرلا الا لاق
 | لاق : ردهنسانعم كمكصك بونلاي واو سلفا اذا لجرلا ىأتلا لاقب : ردهنسانعم
 كعد كيبل هدنساننا عح هکهدننزو هلعفت ( ةيبلتا ) اطبا اذا لحرلا یاثلا

 هلنوکس كنابو یصف كمال ( ىللا ) یئایلا یدنلوا رکذ هدنسهدام بیل ردهنسانعم "

 رثک | اذآ عبارلا بابلا نم ایبل ماعطلا نم ىل لاقب : ردهنسانعم كب قوچ ییاعط
 ) ىل ( ا قلرقاس هک ردبسا ی طما رصش هدننزو هما ٤ ةبابللا ( هنم

 حا ( بل ) ردرلیارو نب یالو رب هدنن زو یلع هکردابل نیا هلیسهبنب رغب |
 نا هدننزو ودع ( وبللا ) یواولا ردعضومرب هلال تاکرح كمالو هدننزو |
 ( ناوبل ( رولوا روک ذم هلا هزمه درس اکو رد ردپ هلیبفر هکرد ششم دقلا دبع ۰

 هل رنک كمال ( ةوبللاو ) هدننزو ةونع ) ةوبللا ( ردیدآ كغاطر هدننزو نالا

 (بالاو ) هلئاعف ( ةبللاو ) هدننزو ةاثف ( ةابللاو ) هدننزو هرس ( ةوبللاو )

 هدناب هزمه یرلنوب فلم روند هنالسرا یشید ردففخم هدیسیکیا هکهلیصف كمال
 | هقا ردنوجا ٹن أت دیک ات ءاه یهدنیسهلک هوبل هکرید حراش یدلیا دارا ید
  یش اتو ربکذت *اه هکردقو رکذم ندنرظفل كرلنوب ارز یک یغیدلوا هدهڅنو
 ' كمال ( یناللاو ) هلیصف كن هددشم مالو كنهرمه ( قتلا ) ىئابلا هلوا قراف
 ا ترد هکهلنوکس كن ات ( تللاو ) ردقفخم هکهلب رسک كن ات ( تللاو ) ماا

jaarسس  

ss 
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  لاش ؛ رد هنسانعم قعصا غادو لاد هبس 4وقم ینافاد 4.ددددن اب و

 .هدننزو بارع ( :اوکلا ) اهوصو ةدید «دلح یفرحا انا ایک هب وکپ هاوک
 هرب نالب روا ناد 4بصف كفاك ( ةبكلا ) رونبد هب ىنلفاد نج هصب زاد
 هک هوا مولعم روید هنلآ نج هسب هنو غاد هنوکر ( هاپ واکلا ) روند
 رد هبلهح هببسشت قالطا که یاب یرلفدجآ هدندب نوا شراوع شعب الاح
 لمصسااذا لحرا یونکا لا : ردهنسانعم یننفثفاد هدننزو لاعتفا ( ءاونکالا )
 اذا نالف یونک الا ردلمعتسم هنسانعم كلئا نازکو فال هدومبو هدب ق یکتا

 لقب ردهیاثمم كما قسلغاد ینشیدنک ند هسکرب (هاوکتسالا) هبفسیلاب حد
 امئادو ناز دیو ثیبخ هدننزو داد ( هاوکلا ) یکتا هئم بلطانا هاوکتسا

 غاد هنبرکح كفلخ هلل اسل هکرونبد هراک هزره نالوا رراوص بوکوس هسا
 هبنک بره هدننزو نانک ( هاوکلاوبا ) مانع ثیبخ یا ءاوک لحر لاقب رروا
 هماشاذا هاواک لاف : ردهنسانعم كمك وس هدننزو ةافاکم ( :اواکلا ) ردندن

 كنهلاخ زساه ( وکلاو ) هبدبدشن كواوو یو يصف كناك ( ةوكنا) یواولا
 زم اهرونید وڪ هنکوبب شنعبلا دنعو روند هکیلدو هبهجا نالوا دنراود
 هدنزوبارغ رولک هاوکو یکیدمو هبدم رولک یوک یمج روند هوک هنکجوکو

 نوچیانلیلدپآ هدنروسوب .وک هکرد حراش افرخیا اوکو ةوک طلاطاف منعو لاقب |
 هراط یک هوک هدننزو لعفت ( یوکنلا ) رولوا معا ند ءهرجح هلا هحاب نالوا
 3 لجرلا یوکت لاغب : رد هنسانعم تلصق بولی زوب بوطوط هلکم ویک هرب قج
 3 كنيدسج بولفوص هغنلوف كنواخ هرجا شارفو هبف نمبقتق اغبنم اناکم لخدانا

 رحم یلطساو "۵ دن اذا هام یوکت لاق : رد هنصانعم قفسا هرارح |

 هدنزکد هرسب ( ناواک ) ردیدآ بکوکرب هدننزو یس ( یوک ) اهدسح !
 زوم ولو اطكي هلبصف كراف اك ( *اهبكلاو ) ( ةاهکلا ) یایلا رديت هطارب ]
  كنیرلهعدوخاب هنناجوقویربا شمراو هنس هنرک قلویتشاب لوقىلع روند هبهقا |

 | هدنس هرهچ هدننزو رجا ( یهکالا ) رونید هننالوا شیکک یرلیرد كنب راک ما
 فلک الا یا یهک الجر لاق رونید همدآ نالوا یرلهکل هحءرق یرلکدبد فلک ر

 . رعما یا یهکا لحر لاقي ردالع هکر وند همدآ ناقوق یءیغاو هحولا

 شسکرو و فیعو روند هشاط نابلوا یغالنجو یتبراب الصا بولوا هرایکیو

 هلبش كناک ( یهکلا ) نابج فیعنمیا یھکا لحر لاقب رونید همدآ ققروق
 پابلانم یهک لجرلا یهک لاق :ردهنسانعم قلوا یھکا هسکرب هدننزو یدح
 روند هرلددا ردفقلا مظع هایحف كن هرم ( ءاهکالا ) یهکا ناک انا منا رلا
 ۱ ۱ N ا صحت



۱۱ ۵ ۵ 

 كلیا رتسو هدهعت اذا ثلا یمکت لاق : ردلمعتسم هنسانعم كعزوک بوروک

 غ لع هدنا هللا جنم كر هدیک ندنغیدنلوا هضافتسا هلا روک ذم ریبعت اماد |

 هرزوا قتلوا هنسانعم قذحو هلیح بولوا یاثوب هددلوم هلاسرو یدلوا
 یواولا رد هتسانعم هءاسلار رد رعم ندیناتو ءاييح ضعبلا دنعو , ردحورمشء

 لاقب رونید هب هک باتهم ینارونو نشور كب هدننزو یرکتس ( یوملا )
 هن هنسن رخار هدننزو هاذک ( ةيانکلا ) یلایلا ةثینعم *ارق یا یوک لیلا

 شحف ثفر هک یک طئاغو تفر رد هنسانعم كلئوس ماكر قح هتلوا لالدتسا |
 رونلوا قالطا هب یعیبط 4!دعف هلکشد هرب روقح طئاغو هعاچب هلغلوا هنسانعم

 رد هنسانعم تاپا هدارا یب هنسن یریغ بودبا ماکت یب هنسنرب هبانک لوقیلع , |

 زواج یرلفرط زامو تقیقح ینآ هکر د هنسانعم كليا ملکت هلظفلرب دوخای
 هقیغا ىف هدنلوق داصلا لب وط الثم هلوا نکع هدارا ینزاحو ینتفیفح ینعب هلوا

 ردنکع قتلوا دارع یفلنوزوا كنب وب كلذ قلوا دار یفلنوزوا كنغاب یحمق
 نا وهوا هيلع هب لدنسیاع ملکت اذا ةيانک ونکی و نکی اذکرع ه یک لاش ۱

 ( ةينكلا ,) زاجمو ةقيقح ابناج هذاج ظفلبوا هريغ دب رت تناو يشب ملكت |
 هلرهدیافاضم یفرب كنب زاهلک تش و ناو ماو با همدآ رب هلیعضو یرسک كفاک
 ورگاباادنز نک لا رولوا شالا هب روت ندنسا هلکنا هک ردهندانعم كلبا درشت

 ردها مسکو ی٤ ےل ر لف اک هک رل هلک هونکو هینکو ۹ هاعسیاهینکو ةینکو رګ یاب و

 هشنکو رعوا لاش روند هما نالوا ردصم هلا تت و ناو ماو با ردرلمسا

 هدرلن وب هدننزو هلعفت ( ةينكتلاو ) هل ریسک كن هزم ( ءانکالا ) هتينكو
 هانکو نالف یاب و نالفابا هانکا لاقب : رد هنسانعم تیا عنعو هینک همدآ 3

 قفاوم هد هبنکهلا هسکر هدننزو ینغ ( ینکلا ) هانک یتعع نالف یابو نالفایا

 ( کت ) هتینک هتبنک یا ةينک وه لاق روئلوا رییعت هتک هکرونبد هنالوا

 | لوتقم یر روالد كرکسع هدننزو لعفت ( یمسلا ) روند هشوبحالس یلیک
 | ی هنسن رب و مهبک لنق اذا لوہجلا ىلع شیلا یمکت لاق : رد هنسانعم قلوا

 ا فلّوم زدمولعم هدنزو ءاي (.هایعحلا ) هرتسس انا هایکت لاش : رده

 علیا مان راون الا ةرد نکل ردقلوا ندنسهدام 5 دوخای ندنسهدام مک نالوا

 أ ردفان كالم ےک ی دیا ہایو مک لصاردموسرح هرزواقاوا بک و برعم ندیناربع

  Eیهروم تفذص ردکءد دل تالمای یسانعم ردیدنابر ءاسا های 9 رد هدننزو 1

 هلنواجاتحم هنسهیسدق هنعافاو هناعا كنب راترضح هناش لح كلملا كلام هدلاعا |
 تم

۰ 

 یه كناک ( کیا ( ايلا ز هدآ نواخر ھت هجا لوی ثّ وم عراضم |



۰ ۱۱ 
 سس سا

 لا : رد هنسانعم كمك هم نالوا یوم نح#وا ناهب مدآر هدنزو هم
 ردمسوم ر, هدننزو نایلع ( ناپلک ) رثتسسم هبف ااکم یا اذا لسحرا لک
 ۳ كنا ثلالد هبهبللت هکرد هلکرپ هبفبضشا كمالو یرسک كفاک ( الک ) یراولا
 | هدنسلنژم رولوا فام اسناد زلوا مطقء ندنفاسا اعطقو ردعوسوم نوجا
 الو نیلجرلا الک یئ *اچ لاب رد هرزوا رو م مکح ید لوا هک روند انلک
 رلبدا هب یسبکیا ینعپ اسهانلک نانآرماو اسهالک نالحرلا ینءاچ لوفنو نینآر لا
 مجرفم روسلوا دکوم یمج یس هلک لک هک هنآ رولوا دکوم یددع یبا سب
 یسانع.و درغم یظفل كنس هلک اڪ هززوا ینیدلوا حورشم هدحایصم هکر د

 ىلا هسلوا فاطعم هرعضعو نيلجرلا الك ماف لاغب رولوا فانعم هبهبثثت امنادو رد هبت
 درفم رپ نالوا میسفا دریم تدوعو اس4: تٍأر لوت رولوا بلقنم ها
 لک یعلاو [ اهلکا ثنآ نیتنطا انفك ] یلاعت هوقو ماف امهالک وحم ردفنوا
 لوف ردزاج ید كا دارا قر هوا هبنن یربعو اهلکا تنا امم ةدحاو

 هک هن رولوا نونم ندنفیدلوا نکنم مسا هلوا هل مال هدنروصو اماق امهالک

 دنعو ردسوع ندواو ینلا یک یرلهلک اصعو اعم رارولوا نونم رئلوا روصقم |
 نلوا نونم هدنروسو ردلکد واو لد ردنوحما هیت ینلا ردسوقنم مسا شعبلا
 رد هدنزو لمف هلغلوا هلک مال لاو ههاز یا ر دوحا ثنّوم ىس هلک انکو

 نوجا ثباث یلاو لد ندواو نالوا هلک مال ءات لوق یلعو رولوا نونم هلنهجوب
 الرکو نب رو نم نیطفل لساطا لوا نونم هدنروسو ردهدننزو یلعف هلفْوا

 عونوم هبهب ینبماک ا هلفلوا مشیکیا هتبلاهدل ویح ردذوخأمند هولک نالوایسا
 و هدرابکنز هل رک تفاک ( هولک ) رلردبا هدافا یدیکانو بست یدلوا
 بوبنط یب هنسن رب هنوکس كيمو یصف كفاك ( یمکلا ) یایلا ردبدآ هدلب
 اهن اذا ینانلا بابلا نم ایک هنداهش یک لاقب : رد هنسانعم كللا رتسو منک
 یدوحو هلا رففمو نشوح هبحو ردلکد ندسااسخ هروک هللاي تكحراش
 افنمبلا و ع ردلب اهرتل اذا هسفن یک لاق : رد هنسانعم كلزیک بوب روب
 اذا هداهش یکا لاغ : رد هنسانعم یک یدو ھل مک كن همه ( ,اک ال )

 "< لتق اذا نالف یکا لاف :" رد هنمانعم كلا لتق ینردام لرکسعو اهتک

 لجرلا یکا لاقب : رد هتسانعم كلبا رتس یتلزفع مدآرب ندسان نوبعو رکسعلا
 اه : رد هنسانعم كلنا دصقو مع یمیع هشيار و نویعلانم هزم رتس اذا
 روند هرداسهب و ریلد هدننزو ینغ ( یمکلا ) هباع مزع انا مالا یلع یکا
 رولک ءاک او هدننزو :انعف رولک :اک یمج رونبد همدآ شو حالس لیک دوخاب

 خوب هلبسهبنب لعاف مسا ( مكا ) حالسلا سبالوا عام یا یک وه لاق
 بس = as س سس - سس س



۱۱۰۳ E. 

 ینومو رکو جو درفم هو و تب رونید |

 هبادع و هشوو توق تحت و كحهنحک هدننزو هذ رغ ( ةیفکلا ) رد واسه

 لاط اذا تابنلا ینکت لاق : رد هنسانعم قمازوا بونلب و تان هدننزو لعفت ۱
 لام *اهقفلادنع ( ةيافکلا عيب ) رونلوا قالطا هرومغب هدنزو غ ( یکلا ) |
 ردنرابع ندکلیا هلاوحو صاقن هب ولطم نالوا هدنتمذ رخآ نویدم یتساب ارتشم |[

 ارتشا هنسنرب قلشورغ شب ند ورع بولوا مثورغ شب هدنتمذ دی ز ےب الثم |
 یک كاا هلاوحو صاش هعشو رغ شب نالوا هدنتمذ دب ز بویمر و دقن مسلیا ۱

۱ 

1 

 ۳ مهارد هسجن لحر ىلع ىلالثم نوكي ناوهو ةيافکلا عیامببب یرج لاقب
 ( یکلاو ) هلی كفاك ( وغكلا ) یواولا هنم اهذخ لوقاف ةسمخ ايش كنم
 ( ناتیلکلا ) یئابلا ردهنشانعم دننامو لثم هکر دتخل هتک ونک دزو یه
 هدلسناوبح یقوح هدننزو هفرغ رد هولکو هبلک یدرفم رد هبش هک هاب كفاک

 ولف ط یکیا روند هوضع یرلکدد رکون ندهنطاب یا رحا نانلوا ریبعت “(ثحا

 ها هن اد کیا ندنغای جیا ردهمل هناد ییا قشپاب هنکیک هقرا بی رق هراروکوب ۱

 تایلکیعجج رونلوا ریبعن یغاب رکو هرافرظ. لواو رولوا شلراص هرجا فرظ ۱
 كنب راهش وکولف رط یکیا كباب سوفلا ةيلكو هل رصق كفلاو ىع كفاك روط درو | ۱
 یلعردب رب كرهجا ولفرط یکیا تنهضبق هکرونید ننام كنب رغب ندنفرط هقرا |

 شی راق جوا ندهضبق دوخای رونید هني رپ كج هديا دن غاب نوجا قعما لوق
 هنب رلکتا هکرونید هنفرط یغاشا كدولب باحسلا ةيلکو رونید هنب رپ ردق هبورپ ۱
 رب ربت شماکب د هنثلا يلوق كفحراغدو كمولط هد املا ةيلكو ردب رب ا ۱

 هلبنوکس كمالو یعف ۳ یلکلا ) روند هنس هچرا نوک هج رکد هدننکش
 لوش ردا هدير یکرکو هکر د هنسانعم قعقوطاب قمروا هئتسوا یرکوب كمدآ رب

 كمدآ رب هدننزو اصع ( یلکلا ) هنیلک تنصا اذا قائلا با بلا نم ایلک هتیلک |
 تملا اذا عبارلا بابلا نم اک یلکن ایلک هتبلک لوق رد هنسانعم قم رغا کرکو |

 : ردهنسانعم قم رغا یکرکوب كمدآر یغدو هدننزو لاعتفا ( هالتکالا ) هتیلک

 كنهیلک هل رصق تغفلاو یعض كفاک ( یلکلا ) هتیلک تملا اذا رم لاق
 كن او يح ارز لیزاهم یا یلکلا ءارج مغ لاش هنمو یدنلوا رکذ رگ

 قتمارف هدقدلوا زوس ار ز ردهبانک ندنسلوا قرا یعلوا لزق كنب رلکرکو

 كل هزات ارز هطاشنو هناتدح یا هالک ثب هتبقل لاقي اذکو رولوا روم ۱

 كنهرد یداوسنا الکو رولوا ولغاب و زومسو پرچ رلکر کوب هدنماکنه ثوارطو
 (یلکتا) , ردیدآ عن ومرب هدننزو هیعم (هیلک ) رونلوا قالطا هنبناوجو و
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 .( ینکتلا ) توقلا یا ةشکلاب تعنق لوش یک یدمو هدم رولک ینک یعج روند أ
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 "رهاساو لزره هدندسنع رامبو روئلوا دارا هدنمفوم كلا یب وسدنو ها رغا
 ف غاب نالوا رکد ار ز رد هروک 4وا یانعم لوا لوف روئلوا برس دن
 .بشلا لفنفم نم لاخا مطا هه رد هروک هب یا یانعم یاو ردرهتعم بار وا

 کیا ردفبلام هکر هیوکس كداسو یصف تناك ( یمکلا ) یئابلا اربد ید
 دعب سخا اذا اپسک یمکب لجرلا یمک لاغب : رد هنسسانعم قلوا ردقپو نود
 زانفطقسع«ینآ ثدب هدننزو وظح هللا هجم“ یاظ ( وكلا ) یواولا فر
 عابآ اذنك اب ادنخ لاو دنشا اذا اودنک هم ادنک لا : رد هنسانعم یوا

 . یا ةبظاك شرا لاقب رونبد هضرا یناف یرو وذ ( ةبظاكلا ) رتنکلا بلسلا

 یمرابف بوشبش یمهذو مل هلکم روم ندب هد زو لمف ( یلنکتلا ) ةسبا
 ىف كفاك ( ومکلا ) یواولا مفنرا اذا انس هم یلنکت لافب : ردهنسانعم

 لجرلا امک لافب : ردهنسانعم قلوا سکرو و فروق هسکر هبوکس كنبعو
 ردیماک یدرفم رونید هرلمدآ قفروف هلبغف كرمه ( امکالا ) نیج اذا اومک
 یناپلا رونبد همدآ رهوج یب زسنماهشو تاب نالوا مرهنم ندنعشد اشاد یعاکو
 هدنزو هانک ( ةيافکلا ) یثابلا ردهنسانعم یماک هلا هسبحم نيغ ( یغاکنا )
 ینفتسم ندریف هلکنآ هکرد هنسانعم كلا روشنیو كمردش هبسکر یهنسنرپ

 اذا ةپافک هپفکی هنلؤم هافک لاخ رونبد ندرک هدبسب هدیسراف ردنرابع ندکللا
 نلاق یعاینحا هراس هکردهنسانعم لوا روش همدآر هنسنرو 4 ةيفاک اهلمح
 یی رونم لصف سب هریغنع *انغنسالا 4 لصسح اذا ؛یشلا كاغك لوقت رولوا

 رولوا هنسانعم یدردشنب ىنمهم هلنیعض یتسانعم لعح هدقدلوا یدعت هوعفم
 دلوا روسدشو رتب ینعب یدلبا افوو تیافک اک | هدفدلوا یدعتم هوعفمریو
 ثرضح نالوا زاس راک ینمب [ البکو هاب ینکو ] یلاعت هوقو رولوا هنسانعم
 ۱ وب تحاح هدادمسا ندریغ روشن هکمروتب شبا ینعب ردیفاک لاعتم یاد

 ردهنسانع,یتطیفردپا تیافک هنسبدنک یب هنسن رب هسکرب هدننزو لاعتفا ( ءافنکالا )
 هنلمجیا هب تیفنک | لوقا ردنرابع ندقلوا یفتسم ندرئاس پودیا تعانق هلکنآ
 | بلط كمنجک بودیا تعانق هلا هنسنرب ندمدآرب ( ءافکتسالا ) یلابفاک

 هدننزو یتغ ( ینکلاو ) ( یفاکلا ) هیافکف *ینلا هتیفکتسا لوقتردهنساتعم
 لا روید همدآ یجعدا تیافک هنمهمو هنتنّوم كمداربو همدآ یععدبا تیافک هللا

 لئمو + ءافک یا لحرنم كيفاک لحر اذه لاقبو میلسو لاس لنم ینکو فاکلحر
 لثس ردبا تیافک ندریاس اکس هکردسدآرب وب ینعب كب زاجو لحر نم كيها

 ا لر نم كيفکي ناک لجر زللا جاسح هربغ بوروتب یکم هحرکلای

 بش نیا تیافک هلیئوکس كتفو ینالن تاکرح كفاك ( یکلا ) ردهدنکس
۱۳ 
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 لاقردهنسانعم قموبوا هدننزو لعفت ( یرکتلا ) رولوا فاطم اکا هبقع پرص
 هلوکسس كنم” یاز و یصف كفاک ( یزکلا ) یئابلا ما اذا لجرلا یرکت
 نالف یک لاقب : ردهنسانعم كما ناسحا و لضف همدا ندا لومأم مركو فطل
 ردطلغیراهنحسن هیقتعم هلافاق هداروب هیفتعم ىلع لضفا اذا یناثلا بابلانم ایرک

 هوسکو رددا هبرف رب هدنساضق قشمد هدننزو هفرغ ( ةوسکلا ) یواولا
 یمن كفاک رولک یک یعجج ردتفل هد هبّرسک كفاک روید هب یسک كحمیک هبهقرا
 (اسکلا ) بوث یا ةوسک هل لاق هیرسسک كفاك رولک ءاسکو هلرصق كفلا و

 سبب اذاعبارلا بابلانم اسک لج رلایدک لاقب : ردهنسانعم كیک سابل هدننزو اصع "
 لا : رد هنسانعم كغيك سابل ید وب هدننزو لاعتفا ( ءاسنکالا ) :وسکلا
 تمردبکح سابل همدا رب هدننزو وسخ ( وسکلا ) یسک یعع نالف یستکا
 همدآ ولتوسک ( یساکلا ) هاي هسلا اذا اوسک بولا هاسک لاقب : رد هنسانعم
 هدساسا یرمشخمز هکریدججرتم ةوسکوذ یا ساک لحر لاقب ردهرزوا بسن رونید
 یسەلکی لاح هکهتا ردشالا صیصتت هرزوا قلوا لعاف مسا یساک ندعبار باب وبشا

 هدهلوأت رئاس و بویلوا هرزوا بسن سپ لاح وهف یلح لاق ردندعبار پاپ ید
 ) هاسکلا ( ردحورشم هدنحرش یدرراچ و هدهيفاش هدام و و ردقوب تحاح

 (ءاسکلا ) ردهیسکا یعجج ردن ةوسک هکرونید هک هکردمولعم هل رسک كفاک
 فرشو دجت یا ءاسک هب لاقب ردلمعتسم هنسانعم تعفر و قرشو دجم هدننزو ءاعم
 رک هوسک دیزاو رثکا ندریغ ردلیضفت لعفا هدننزو یلعا ( یسکالا ) ةعفرو

 هایتکا رثکا یا هنم یک اوه لاق روند همدا نالوا ررو هوسک دوخاب نالوا

 ردهنسانعم هرخافم هدننزو ةاهابم ( ةاساکلا ) ةوسکلل "اطع هنم رثک اوا هثم
 | كفاك ( یسکلا ) هرخاف اذا هاساک لا ردقلوا هدنصوصخ توسک ارهاظ

 هنسوریک كنیرغص هدندب اصوصخ هنسوربک كنهنسن ره هلیئوکس كنيس و یم
 هاسکا بکر لاقب هنمو هرخوم یا هرج یدک هبرض لاقب رولک هاسکا یعجج رونید
 رولوا شغب هند یدنک هکایوک یدشود هرزوا یسافق ینعب هافف ىلع طقس یا
 هدارو ردشثم زسه زمه هدناآ و ردتغل هلغلوا موسم ید هدهزومهم هکر بد حراش

 (وشکلا) یواولارولواشلک هرب یساضعاره هکایوک ردلوج هبهغلاپم یناونع عج
 اوشکهنوشکلوقت ردهنسانعم قمر وق بوربصا هلا شید ییهنسن رب هدنزو وشح
 | كروناج یرلک دیدرلک هدنزو هفرغ ( ةيشكلا ) ئابلا كيف هتعزتناف هتننضع اذآ
 ' كنغربوق لوقیلغ رولوا یدازوا نوزوا هدنرانای کیا هکرونبد هغای نالوا هدنن اق
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 ؟ردپم"ا نورهم مشا هلا دم و هللا مسف و هلبنعف ( اورکلا ) ربنکیا یرک
 - رولوا لوطا ندنوک ردبرراکدبد یفوک نامرف هدبکو و یور ؟رز هدبسسرا
 "رجانسم هرس كفاك ( "ارگلاو ةورکلا ) رد هدسنزو للوعف و و

 رد ذوخأم ند همام هارک هکربد حراش روند هراجا لدبو هرجا یکیدرپ و
 هب ابو ناکدو هاخ هدسننزو لاق ( هارکلاو ( هدن زو ااهاسم 1 زا راکلا )

 هرحآ اذا "ارکو :اراکم هاراک لاخ : رد هنسانعم كمرب و هارک ینس 4وقم
 هاراک لاقب : رد هلسانعم یقوط هللا ارک ییهنسن رب هدننزو لاعتفا ( هارتک الا )
 هنلجازک ردرلسا هبضو ین راک ( ورکلاو ) ( :ورکلا ) هارغکا
 همدآ نرو هارک اماد ینس هوقم هادو هاخ هدنژو لداح ( یراکلا ) روند

 مجو هدارو هروک هنناپ كحراش یدبا نوبراکم سا رولک نوراکم یمج رونبد
 ثانلنفل یرک هاب رکا نالوا باوص ردطلغ یرلهنه» نوراکمو "اب رکا یراکلا
 ارک لاب : ردهنسانعم قمزاف رب هدننزو ورس ( ورکلا ) یدنلوارکذ هکر دبعجب
 یک نلاط بوئاچ ندرلح اغآ ینراراود تتوبقو اهرفح اذا اورک ورکی شرالا

 رارکت تاعفدلاب یبهنسنربو رجب اهاوط اذا رشبلا ارک لاقب ر:دهنسانعم كمروا
 كم روب زت زمئو ارایم هداعآ اذا مالا ارکس لاقب : رد هنسانعم كلا هداعاو

 لاق : رد هنسانعم قمانبوا بوطو تع رسا اذا ةبادلا ترک لاق : : رد هتسانعم

 امض ( ارکلا ) ینثلا بابل نم برک یرکب یرک لاقب و اب بعل اذا :رکلاب ارک
 یرالوفو ها یراردلاب دوخاب رد هنس انعم یتلوا قربآ ینیآ كمدآرب هدننزو
 یهوا ج اذا عبارلا بابلانم ارک لجرلا یرک لای : ردهنمانعم قلوا یریا
 هیرفرب هدنماضف سوط هدننزو نالس ( ناورکلا ) نیعارذنا مفضو نیفاسلا ةقد

 رد هلاورک یننّوم ردهنسانعم چو لجح روند هنککرا كنشوق كلککو ردیدآ
 هدننزواصع روند یخدارک هنککراو هل رسک كفاک رولک ناورکو نب وارک یجب
 * اننمراق مکناغب ٠ یرفلا ىف ةماعنلا نا * ارك قرطا ارك قرطا « لثثا هنمو

 تئارا مفانم هللا رل زوس دمآ شوخو مر یمدآرب لنموب « ارستتسا ارسنتسا

 نکل رونلوا برض هدنعفوم كمروشود 44 نالوا دوصقم هللا لافغا كردي

 هل راکدبد یوط ناغرغاچ ندنعون یوق یوط ناورکو ارک هدهرلاس تاهما
 هکردهنسانعم یراکم هدننزو "نغ ( یرکلا ) رلربد ید یثوق ناورک رد نبم
 یجیک ېب وط ناکوچ رونید هغلاوب هدشنزو هبل ( ةرکلا ) رد هسک یعارک
 لاو یمن ثفاک رولک یرکو هل رکو یض تف اک رولک نب رکو نب رک
 هرکا كن هم اع هدنعج كن هرک هکرید حراش هاب كفاک رولک تارکو هب رصق

 e فلاط هکر دیدآ موم رب « هدننزو یس (ارک) ردطلغ یرلکدید
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 و ىا ا هم كن هکم هدننزو یرف ( یدک ) ردیدآ لیحر ید

 هدنلوو فئاط هدننزو انف قر هلوا صوقنم ( یدک ) ردیدآ لبح ر هرژوا
 هدلیصتت هععرو هدنصوصخ یرلنیبعت كران و نوا ردیدآ كشقوآ نالوا /

 شلدالصاامرخهدننزواصع (یدکلا)رلیدلیا یالتخاهللاوقاهدایزندزونوابود,ا طلغ |
 هنن رغ و كمدآ ر رولوا ردصم یدکو رلرحا را رغحزبق نوڪ اند نییسن هکرونبد هدوس

 اذاعبارلا بابلا نم یدک مظعلاب یدک لاقب هنسانعم قلوا هتسبمد هلفغاقیط هنسن ۱
 لاش : ردهنسانعم قلزو یسبرحا اکا دوس شملعاص یکشوک هود و صغ

 كفلاو یصف كفاك ( اذک ) یواولا هفوح دسفف نبللا برش اذا لیصفلا یدک
 رادقمو ددع كرك رونلوا بانک ندهنسن نعي ندیث هلکنا هکردهلک ر هلرصق
 ردبکم ندنسهلک اذ نالوا تراشاےسا هلببشت فاک , نوسلوا لاوقا و لاعفا رکو

 ردبدا نهدعونرب ( یذاکلا ) روئلوا ریبعت هلبا هحنو و هحلیوش ندنآ هدیکرت |
 هدنع دالب یذاک ناموس هن وک وب هدناد رغم ردیدا تاس یورشوح ساح ر و

 فاش هن ىزونبو ناو هببش هنحاغا امرخ ردرصم سنح ر تبا

 هګار شوخ تیاغب و هدنزرط یکحج امرخ یحج و رولوا یرغ هرعا ف۶
 ردفورعم ییوصیداک راررونکینیوص جاجح ندهکم هکر ولوا ییوص رطقم رولوا
 ییابلا روند ههنسن ین رق یزاکو را رد یذاکلا نهد هکرارراقح یتغای و

 بابلانم یرک لحرلا یرک لاقب : ردهنسانعم قغغنما هدننزو اصع ( یرکلا )

 هدننزو یع (یرکلا) رونلوآ لامعتسا ید هدمو هکر د حراش سعن اذاعبارلا
 طوشوا بونغما هدننزو غ ( "یرکلاو ) هدننزو نارکس ( نایرکلا و )
 كءرکس كب هدننزو یرح ) یرکلا ( ردە ركى نۇم كلوا روند همداشمراو

 قعزاق رم ندیکیواددشادعاذا یناثلا بابلانم ایرک لحرلایرک لاقب : رد هنسانعم
 هلو راینرلقایا ن کرد کس هود و هرفح اسا اذا رہا یرک لاق : ٠ ردهنسانعم

 امییلق اذا الحر ةهقانلا ترک لاش : رد هنسانعم كمردنود بورود یرغوط

 اذ"ینلا یرکا لاقب : ردهنسانعم قمرا هلبرسک كنم ( ءارکالا ) ودعلا ف
 ثدابع و صقن اذا *وقلا یرکا لاق رولوا دص هلغلوا هنسانعم كلسکا و داژ |

 ردنوجا هلاژا یسانب "رد هنسسانعم قعروط قنایوا بویموبوا هصک نوحا ینابر
 كلنا ۳۹۹7 تم رو یلاعت هلا هعاط ق رهس اڏا لحرلا یزکسا لاش

 یدازوا نوزوا و قغنازوا یهنسن ر و هرخا اذا ءاشعلا یرکا لاق ۶ ردهتسانعم

 یتسهلوقم هناخ و هاد و هلاطا اذا ثیدلا یرکا لاقب : ردهنسانعم كهردروس
 هدننزوینغ ( یرکلا ) ینرحآ یا هتاد ینارکا لوقت ردهنسانعم كمرو هارک

 ردلعفم نعم لیعف راکم یا یرکوه لاقب رونید همدا نریو هبارک یبهنسن رب
 یش لاقب روند هثبش قوچ و ردهبزک یدرفم ردیدا تابث رب ندنعون اعم و
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 | ايلا ر دطلف ىس هسا دسفا ههبا همه هداروب دف اذا یئانلا بابلا نم اپمک
 رونبد هثنصو تدش كنامزو رهد ( ةبداكلاو ) هبت تناك ( ةبدكلا )
 روند هنسرا نالوا ىنآقو ت ۵ دکو رهدلا دش یا ةبداكلاو ةبدكلا هباسا لاش

 ربح هبا شاط هکرونبد ةفجلإب رجععو روئبد هابف نيسلإب وب ولتالس كبو
 همهموکیارېطو هغ شفلهموک بولپ رذکر هحزآ هحزاو یک, رک 4وا هابمهدننب
 بارمشوا هدارو امهنع عجام یا بارتلاوا مامطلا نم ةبدك ىلع دعف لا رونب»
 . هدنازو ااصح ( ةادکلاو ) هدننزو هما ( ةبادكلا ) ردطلف ىه

 6 هادگ الا ) رونبد هنس هموک ناربطو هلغ شکر هسجزآ هجزآ هدرلنوو
 لا : ردهنسانعم ینمراو هرب یاقو كب هسک نديا رفح رب هرمک تنزه
 ییدنسبا هنسلو ةلنیلفلا شرالا ىا ةبدكلا فداص یا یدک اف رفالا رفح
 ردلمعتسم هنسانع او رسربخو كي ېک هروک ذم شرا یتساطع دب هسک

 لوفلعّكلا لغم پوپمرب و یبهنسنرب و ةبدکلا لثم هدحو یا یدک اف 4ا- لاغب
 هکر د هنسانعم كلا لیلف ییاطع همدآ رب دوخاب قلوا هحزآ كم یناسحاو ربخ
 للقوا هربخ لقوا لث اذا لحرلا یدکا لاقب رد هان ندعطق لیلغ هداروب
 لاش : رد هنسانعم قلوا یلاخ بوبللا نوکت هنسن راد هرهوح هدندعمو هلاطغ

 ( یدکلاو ) هدنزو ینغ ( یدکلا ) رهوج هب نوک اذا ندعلا یدک ا
 (ةيدكملا) 4 ذحارال یادکو یدک كسم لاقب رونید هکسم زسوقف هدنن زو ی
 ( یدکلا ) هاتر یا ةبدكم ةأرما لاه روند هنواخ قلصآ هدنزو هنسحم
 نم ادک لجرلا] یدک لا : رد هنس انعم كلبا لخم ید هدننزو یدسح
 : رد هنسانعم قموقیلآ بودبا لوفشم ندنتع نع یدآرب و لخم اذا یناثلا بابلا

 لاق : رد هنسانعم یل*رطو ءافشو هسدح اذا ىناثلا بابلا نم ايدك هادک لاغ

 : ردهنسانعم كمردکشک ینوارب هدننزو ولع ودکو ودکو هشدخ اذا ههجو یدک
 قلوا لاحدبو رغک یه كنيکاو اهن ًاطبا اذا اونکواو دک ضرالا تدک لا
 كفلاو ی كفاك( یدکلا ) هنتي تئاس اذا عرزلاادک لاق : رد هنسانعم
 بایت هنیسف رلک هکر دندانعم وب روند 4 هبلص ضرا هکر دم كن هبدک هبرصق

 ( "ادکلا ) نوهفیدلوا ردبا رفح ىرلرب كب 4 رللا رونلوا قالطا ىدكلا
 هنع هربخ ادک لاخ : رد هنسانعم كلبا عنمو عطق یفاحا ندمدآ رب هدننزو ؟سک
 هدهکم یالعاو ردبعاتافرع لبح هدننزو ءا ( ءادک ) هعطقو هعنم اذا *ادک

 :نداروا هبهکم هدهف موب یرلترضح مالسلا هبلع مانالا دیس هکرددآ لبج رب
 لوسر ردیدآ لبحر هد هکم لغسا هدننزو یم ( یدک ) رثیدلوا لخاد
 هدنرق تافرعو رلیدلبا جورخ نداروا هدندوع یرلترضح مالسلا هبلع مرکا
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 هدننزو نلا 4 اكلا ةغقو یا ةوبک هل ت تناکاخ هتلأس لوقت رونبد هنمز ولو
 روند ناویک هدنس هينا رد هنسانعم هسانک رولوا هموک هک روند هکلید روس

 ربق ناك ةياهنلا فو حراشلا لاق رولک "ابک ا یعجب هلیصف كناب و یرسک كواک
 هسابک هلباب هداروب مهتسانک یا فوع نیو رج ینبابک دنع نوعظم نب ناغګ
 هن ( ةبکلا ) هتسک اذا تبلا توبک ساسالا ىف لاقو ردطلغ ىرل ةن

 رد هوبک یلصا رولک نوبک یعجج رونید هنس هموک یدنروپس یخدوب هدننزو
 رونل وا ریخت هک رونبد هنحاغا دوع هدننزو "اسک ( هابکلا ) هدننزو هفرغ

 هدننزو بارغ ( هابکلا ۱ هدننزو یدم رولک یک یعج ردعور ندنا دوخاپ

 یا دامرلا یباک وه لاقب هنمو روید هب هنسن معفتمو كسکو ( ییاکلاو )
 مرکمو نادناخ هکر دعفنمو میظع یک نرخ یرللوک هدنغاچوا ینعب هیطع

 هدننزو ام ( ءابکلا ) ردئدح یباک نب مثیهو رد هبا نک ندکعد فایطمو

 نالوا لماش بولاپ هر ره ندانهمو رونید هب یدنزیص ناقچ بوزیص ندر
 هنسانعم هر روند هنادروخ هدننزو هفرغ ( ةوبکلا ) رونید هعاعشواورب

 ندروخب نوجا رخت هدننزو لاعتفا ( ابتکالاو ) هدننزو لعفت .( یکتلا )
 اذا ینک او ةرمحا ىلع ىكت لاقب : ردهنسانعم قفابق بوچآ یرلاقب هرزوآ
 بوتروا هليا لوک ینراروفشتآ هدننزو هلعفت ( ةيبکشلا ) هب وثب اهبلع بکا
 ( ونکلا ) یواولا ادامر اهبلع قلا اذا رانلا یک لاقب : ردهنسااعم قمرصاب
 اشك. لاق : رد هنسانعم كم روب قرانآ قبص قبص یرلمدآ هدننزو مک
 هرزوا نعشد هلی مسک كنهرمه ( ءانکالا ) وطشا براق اذا اونک لحرلا
 (ءاتیتکالا)یئابلا هودع ىلع الع اذا لحرلا یکا لاقب : رد هنسانعم قلوا بلا

 ,٠ رد هنسانعم قلوا طرح و مدح رب بواک هبصغ كب هسک ر هدننزو هالبلحا ۱

 لاق : رد هنسانعم قلوا یهب ناسلو اظیغ التما اذا لحرلا یونک | لاقب
 كیکوا بودبا حدمو فصو یتسفن يدنک هرزوا طارفاو عتعتن اذا دی ز ینونکا"
 ( وئکلا ) یواولا هسفن ةفص ىف غلاب اذا لحرلا ینوتکا لاقب : رز هتل

 هدوس هحرادقمر و روند هنسیدنغب قاربط هلئنوکس كنهنلمم یا و نیت تفاک

 ر دیدآ عطومرب هدننزو هف ع ) هونک ) رونید هنشوق قلترغبو رونید
 وص هک ردیسا نافهبا هدننزو ةاصح ( ةاثکلاو ) هدننزو انضع ( اثکلا )

 كفلاو یمن كفاک رولک یک یعجج ردنا یرلکدید یس همدرک وصو یس ہرا
 هب ,(. هک ) رددا كحاغا سنج ر هیبش هنحاغا هدکیا لوق ىلع هی رصق
 "ین ابلا رد هوثک یلصا رددآ كرهش نالوا ىكلملا ةدعاق كنتلايا دزب هدننزو
 ؛یشلا ىد ہک لاق: : رد هنسانعم قلوا هابنو دساف هدننزو وح ( سکا
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 قوس ردمزال كفا هزات ندوب رلبفوس هبا هسبالموب ردپس هبت فیک لها
 كن و یدبا زرمجیا وس ندندب كبلاط رب شلوا شاق یدج ید یدبا راو
 . نهناتسکنرف ینأشن ادنباكرانکناو یدبا ردبا هزات وید یدبا راو ینا هدندادحا
  پودبا لاصفنا هلدا ابو مالس هلبلا لوصو یدبا رم رانگنا الصاود یدبا
 رقم لاک یب ههفلوا ندنسوص تروم یاج لا لوس اریز یدبازلنا تباچا
 مک ةعیش یا هوبف 4 لاض رود هفلفوط یک کرک هوبفو یدبا رپدردپا

 ةصار یا ةببط ةوهف 4 لافپ : رد هنسانعم هارو روند IF سلاو
 هدننزو نام ( ناومشلا ) روند هدوس یغد و هدنزو هدع ( ةبقلا )
 هل رک كن هزه ( هاهنالا ) رونید هسنچوف نوبف هجوف ولزونپ وب یر
 ىم ماد اذا لحرلا یهفا لا : رد هنسانعم قلوا را رج ىمي هوهف اعاد

 لحرلا یهفا لافب : ردهنسانعم كلبا تعاطا ه یلاوو ناطسو :وهقلا برمش
 ردعسوم رب هدب هدننزو ناوبک ( ناوبف ) یواولا نادملسلا عاطا انا
 رد هدالوح دال

 هلبا زوس د یمدآ رب هدنزو یعس ( یاکلا ) یایلا (۰ تاکلا لسف ۰(
 مالكلاب هعجولاذا ثلاثلا بابلا نم اباک الف یأک لاغب : رد هنسانعم كلنا هدبعر

 ؟ رد هنسسانعم تنرکبآ بویاشوخ ند ةنسنرپ هرمسک تتمزمه ( “کالا )
 و( وبکلاو ) هدننزو وبح ( وبکنا ) یواولا ههرکا اذا هنع یأکا لاقب
 وبکب لحرلا ابک لاقب : رد هنسانعم یغابف هرب هرزوا زوب بوجروس هدننزو

 قلوا نسشنآ پوبمشج شنآ ندناسفجو ههجو یلع پکنا اذا اوبکو,اوبک
 لو پولپفپ یروق شنآ هدفاجواو روب ماذادنزلا ابک لافب ردلمعتسم هنسانعم
 ینفلنافلوصاپ ینفیادولوص یمسق تآو عغترا اذا رجلا ابک لافب : رد هنسانعم
 هنسنرووبرلا مک اذا سرفلا ابك لاخ : ردهنسانعم قلا ندنسب رجبا بوی رولب
 بص اذا زوکلا اہک لاق : ردهنسانعم كکود ینالوا هدنحما بورب وچ یفاشا شاب
 قغازون دیاوهو یوذ اذا تبنلا ابک لاق ردلمعتسم هنسانقم قلوس تابلو هیفام

 ید وب هب رک تنم (( "بک الا ) الع انا رابنلا ایک لاق : رد هتسانعم
 ملاذا دنزلا یکا لا : ردهنسانعم قلوا نیشنآ بویمقج شنآ ندقامقج

 ( :وبکلا ) هربغ اذا ههجو یکا لاقب : ردهنسانعم قمزو ىب هربجو روب
 داوح لکل ۰ هنمو روند هفعابف هرزوا زو بوجروس ردمسا هدننزو هوطح
 ۵هنسن رب و ردمسا ید ندنرلانعم راس كنس هدام وبکو بایکنا یا « ةوبک

 ندمدآ رب و ةربغ یا ةوبک هب لا رونبد هنخلولزو كن ندنکیدکوج زو
 ولبکریا ینا ندنکی دلدیشیا دوخی ندنکی دلروک تلاحو منحو شوخیترب |
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 كن رعش رعاش نارا هدنح الطسا ضویع لهاو ضعبنم ظلغا هضعب لعحاذآ 1

 | یبارعا كتم رب هکر دنرابع ندکلیا فلاح هنر یرب ینرلهکرح كنيرل هیفاق

 یعاشلایوقا لا ردلبلق ءاوقا هلبصناماو رولوا هلکلبارورحم كرخآو عوفم
 هر ريق نالوا یلاخ ندوصو ندنواورخآرحو تم عفر هبفاوق فلاخاذا رعشلا

 | قلوایلاخ ندکلنش هناخواوقلاق لزناذا لحرلا یوقا لاقب : رد هنس انعم قغوق

 ۱ هدنازو لعاف ( یوافتلا ) تلخبذا رادلا توقا لاق : رد هنسانعم _
 | لاق : رد هنسانعم تكمردش هنسایم تیابن بودبا هديا نم یلامرب *اکرمشلانیپ

 یواقن لاقب : رد هنس انعم قعای جا هصکو هودبا زتاذا مهنب ہو و اقت

 عوج روند هفلجآ هدننزو یوه ( یوسقلا ) یوقلا ىلع تاباذا لحرلا
 ( ءاوقلا ) روند هرب ربق زسوص زنستوا هلرسک كفاق ( قلا ) ردهنسانعم |
 یوح ( یوقلا ) ردهنسانع« “ی هدننزو هنا" ( ةباوقلاو ) هدننزو ءاسک

 عبارلا بابلا نم یوق رادلا تی وق لا : رد هنسانعم قلوا یلاخ هناخ هدننزو

 رومشب و ادیدش عاج اذا لحرلا یوق لاقب : رد هتسانعم قمقحآ كل و تلخ ق

 هدننزو هوک ( هوق ) سبنحا اذا رطلا یوق لاقب : رد هنسانعم قلوا سنحم ||
 اعیاج یا ءاوقلا تاب لاق رونید هغلحآ هدننزو ءامس ( ءاوقلا ) ردیدآ لحرر |

 رد هنسانعم قعشراپ هد توقو روز هلیا هسکرب هدننزو ةاهابم ( ةاواقلا )

 هنسسنرب همدآ رب و یوقلا یف هتبلغ یا هتب وقف هتب واق لوقت ردند هبلاغع باب
 | ( یوافلا ) هاطعا اذا هاواق لاقب رلیا ریظم هب هیلام توق هکردهتسانعم كمرب و
 | روند هب هطروع ( ةيواقلا ) ذغآ یا واق وه لاش روند هب ديا ذخا

 | رازنمچرب و رطلا ةلبلق یا ةب واق ةنس لاقب رولوا فصو هب هنس زسرومغب و
 | یداو رب بی رق هرازنمج یرلکدید هب واق هدنننزو یس ( "یوقلا ) ردیدآ |
 | رد هب رق ر هدنلیا دیعص ) هواق ) رونبد هجلب ناشیج ند هطروع و ردیدآ 1

 | رونید هب هظیلغ ضراو ردیدآ هب رشم هنوکرب یکهلتلت هلب رسک كفاق ( ءاقیقلا ) |
 | : رد هنسانعم قمرقیح هلل مسک كلفاف ( هاقیقلاو ) هلیصف كفاق ( ةاقوقلا )
 ۱ نهنسنرب هدننزو اوه ( یبقلا ) ینایلا حاصاذا ءاقیقو ةاقوق لحرلا فوق لا _
 | هاوتحا اذا عبارلا بابلا نم ىق ماعطلا نم یبق لاقي : ردهنسانعم كركي
 ]| اذا ماعطلا نم یبقا لاقب : رد هنسانعم یبق هلل رسک كنءزمه ( هءابقالا )
 ۱ روند همدآ نجوک بونوق هليا هریک تنو بصخ ( یهافلا ) هاوتحا

 | هدننزو هوهش ( ةوبقلا ) یواولا رونید همدآ كالاجو تسح داوفلا دیدحو |
 ۱ یتساهتشا ندماعط كنب راش هکرید ججرتم رجلا یا ةوہقلا برش لاقب رونید هبهداب

et 7۳ یقالطا موبف هب ورشم نالوا فراعتم الاحو یدنلوا قالطا نوچ دلوا  
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 مبارا بابلا نم انف ةلعىنق لاغب ردبفد امو دزو امر ( انقلا ) هپسلکا
 یار هبرمسک كن همه ( ءادفالاو ) هدننزو هلعفت ( ةبنقثا ) یر انا
 كدابس دبس هانفاو هاضرا یا ءانقاو تا هاف لاقب : رد هنسانمم كلبا دونشخو
 ااهاپم(:6افلا)هنکما اذا 4 ىنفاو دبصلا ءاتقا لاه : رد هئس انمم كلك هنکنوت
 : ردهنسانع قم واهب هلسل رب وهططلخاذامانافلاط : ردەنسانممیماقەرخآ یی هنسلر هد زو

 هلا هره نالوا باوس هدنوبو روند هب یزعرف كب( اغلا )هففاوانا ءانآتلاغب
 هفالثحا ی هداعا هداروو یدلپا رکذ هدارو یئا ندنمهو یره وح ردقلوا
 هک رد هنس انعم روز هلدب دسشن كواوو یعخ كفاف ( ةوفلا ) ىواولا ردیپم
 ( ةباوقلا ) رصف كفلاو یرسکو یمشكفاف رولک یوف یمجج ردیلباقم فعشم
 ردس» رلنوو فعطلا دنم ةباوفو ةوف 4 لا : رد هنسانعم ةوف هدنزو هانک

 ةوف, لحرلا ىق لا : رد هنس انعم ینلوا اناوئو ول روزو ولحوک رلرولوا
 همدآ دنمروز ولجوک هدننزو ینغ ( یوفلا ) فعضدنم مبارلا بابلانم ةباوقو
 هدننزو لاصتا ( هاونفالاو ) هدنن زو لعف ( یوفئا ) روند ه اوبحو
 یهنسنر "اوتفاو یوف اذا یونفاو لحرلا یوف لاف : رد هنسانعم كنوق
 هسفنل هصتخا اذا هاوتفا لا : رد هنسانعم كندا سوصح هنسف یدنک

 ( ةبوقنلا ) بنام اذا هبلع یوناا لا : رد هنس انعم كلا باتعو مشخو
 هنسل رو اپوف هلعح یا هلاهاوف لاق : رد هنس انعم كمردنلتوف هدنزو هلع

 4 یرب یا لوهمبا ىلع كاذب یوقب وه لاب : رد هنس انعم قف مهنم ها
 یوف یاوفم سرف لاقب رونبد هنآ اناوئو دنم روز هدننزو نسحم ( یوقثا )
 هسفنق یوق یاوقم یوق نالف لاق روند همدآ نالوا دنم روزواناو یسهادو
 هش وهو لفع ردېعجب كنءوف هک هدننزو یده هلم كفاف ( یوفلا ) هتبادو
 حراش لقعىا :دبدش ةوق 4 لاغب ردنرابع ند هببلف توق هک رونلوا نالطا
 ۳ ةوفو ردذوځأم ندنو یارببعت هنطابو هرهالت یاوق كنمکح لها هکر بد

 ااط یا لبطا :وف ىف :ةوفدز لوق روند هنآق كنس 4 وقم كابیاو بیا

 یاوق لبح لاغ رونید هبیا نالوا فلتخم ی رلناق هدننزو یع ( یوقلا )
 توقهک رد هنسانعم قلوا نیکنز هلرسک تم ( ءاوفالا ) یوفلا فلتخ
 قل وا ربفف و ینفنتسا اذا لحرلا یوقا لاقي ردر ابع ندکللا اديب هيلام
 | ۵هلازایب هدنوب هکریدرج رتمرقتفا اذا دز یوقا لاخب رولوادنم هلفلوا هنس انعم
 هکر دن دنس هدام ءاوفو یف ینآ یرکذ هروک هننای كبغار نکل رونلوا لج

 : لامراو بارتا هکهتت ردشغلوا روصت رافتفا نوب رد هنس انعم قغوق هریربق
 . لبلا ىوقا لاخ : رد هن- انعم قلاق ینس هلوقم بیا هاوقاو ردهدنازنموب یغد
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 | ءاونقینومرونید همدآ ولنورب ناغوط ردفصوهدننزو رجا(یقالا)ن رضا قبضو
 | عر رونبد هبیغراق هدننزو ةاصح ( ةانقلا ) ینق هفناب یا*اونقماوینقلح رلاقب

 تاینقوهدننزویص رولک یفو یک اصحرولک انقوهلاک رحرولک تاونق یعچهنسانعم

 رونلواقالطا هسرولوا یخد یرکا دوخای رونید هکنکد یرغوطو هلئاکرح روک
 | هدانزو یلص رولک ىق یعج روند هکنکو هز راک كح هديا ارحا وص هدربو

 ۱ رونید هنبحاص یغراف هدننزو نسحم ( ینفلاو ) هدننزو دادش ( هانقلاو )

 اوچ ندا وم هک رونید هبیوبوص رد هدننزو ثدح هک ینقمو ( هانقو 1
 | اهنم ءاملا عصاوع ملاع یا اینقمو ضرالا ءانق ده دهلا لاش هنمو رولوا _

 ۱ امرخ هدن رلنزو ءاعسو ءاسک ( ءانقلاو ) هلیضو یرسک كفاف ( ونقلا )

 هلیرلث الث تاکرح كرلفاق رولک ناونةو ناینقو رولک *انق یعجج رونبد هنمقل اس

 ( ةونقلاو ) هدنزو ةامرع ( ةانقلا ) ةسابک یارقلانُم هانقو ونق هنعم لاقب
 ةاصضم رونلوا رببعت ینوک هک روند هرب نالوا كلشنوک امماد هدننزو همرکم

 زومهم ورسم هللا ةاضلا دن هدیرعلا ناسلو هدحاصص هكرد حراش رد هنس انعم

 هروک اکا ردعقاو هان هطفس هدارو ارهاظ هلغلوا تب قر هلوا زومهم ربغو

 ردشمللا ناب هللا رم قیوق ید هدنناب هرمه فل ومو رولوا كعد هر قیوق

 هدننزو لعفت ( ینفتلا ) رولوا دّومینوب ید یرلهدام هءانقاو ءانقیت آ یرکذو

 كلا راخدا بورئرآ هحرادقمر هلکلیا افتکاو فرصت هدنشاعمو هقفن هکر |

 اه رخ داف ةلضق تلضفف هتقفن ینتک | اذا لحرلا یتف لاقي ؛ رد هنس اتعم

 هدننزو بارغ ( ءانق ) ردیدآ هدلب رب هدن راید مور هدننزو هوتف ( هونق ( |

 هدننزو ىلع ( ینق ) رد هدلبرب هدنلیا دبعص هدننزو ىلا ( یف ) ردیدآوصر |

 هبرقرپ هدنبرق عفیم هددنه رحم لحاس هدننزو یع ( ینق ) ردضومر هدنع
 هلاانق لاقب : رد هنسانعم قمنارب هلئوکس كنونو یصف كفاق ( ونقلا ) رد

 داوس یا ونق هب لاق رونید هغاهایس هدننزو ولع ( ونقلا ) هقلخیا اونق |

 نق "اقس لاقب روند همولطو هکشم شمزآ یسهحیار هدننزو فتک ( یتقلا ) /

 هدننزو ءاعس "( ءانقلا ) رد رلغاط یکیا هلاک رح ( ناونق ) عرلا رینسیا | "

 هک رونید هننناج نشود هکل وک كر اوید هلا هحوتفم همه ( ةءانق الو ) |

 هيلع نی یذلا هبناج یا هتئانقاو طئاحلا هانقف دعقب هتبأر لوقت ردیف رط قیوق

 رولک ینق_ یعجج روند هجم ارق هلیعط و یرسک كفاق ( ةينقلا ) ئابلا ءولا |

 ( ینقلا ) هبستک اام یا هتبنق هذه لاقب هلرصق كفلاو یعغو یرسک كفاق |

 راکو بسک هلیضو یرسک كفاق ( نابنقلاو ) هلن وكس كنونو یصق كفاق |
 اذا يناثلا بابلا نم اناینقو اینق لالانق لاقب : رد هنس انعم قغارق لام بودیا |

 .Seu هو ور
 هی ی ا حراجی تم س اصمت
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 رولپزود ندنفرص ؛رلئوا روشو همك | یس 4وقع مارعو ثمرو رنا نانسا
 لج دوس ردبمطنعا ژرج كت ویاس راد یئاط هبلف هدېک رت هک رد هنسارپ
 ( دل ) راربد لفلاملم هزوط یرلک هبادقم هدشنآ هزکساد هبفسن بوبا
 مورش را هدنانک مانام ناهح تاعوحی ىلج بلاک ردرآ محور رسا كفا

 یا لس الا نرزک لای تحراشو ردموسی هرزوا لوا ی دق ما كره
 هلراغ اط هلرسق كفلاو ی كفاف ( الفلا ) روید لا ,دننسن ردنا

 رولبد هنبرا هپت یخد كل اسلاو هدنزو هب رد 4ف یدرفم روند هبر هدا
ASAE( ذم افلا ) ىئابلا ردبصا لمم بلک رب  

 ویو یقف اوبام یا "یثلا یتیماضام لوف رد هنس انعم تقفاوم هدنزو اه ابم

 ی هج اف لبو یرسک كفاف ( ةونفلا ) یو اولا ردیوہم ند هدییع وا
 ةصاخ بویلوا نوعا ترا كيدآ رو ةبسکلا یا ةونقنا بیط لاش ردعسا

 هلذصلاخ یا نونفهفغ لاض روند ههامرمسو هلام تبا ییدلیا ذاخنا نوم-فن

 هيبت فات ( ناونفلاو ) هوك كنونو یصق ثلاق ( ونقنا ) هيلع ةا
 الا ونفو اونف هونف لوق رد هنس انعم كلبا بسک هدننزو ولع ( ونقلاو )

 لاش : رد هنسانعم كما یعکو نوبق نوعا قلعاس نامهو هتبسک اذا اوتقو

 راکو بيك بوكجب كما هدنزو لاعتقا ( "انتفالا ) بلعلا,اهذشأا اذا زنعلااتق

 قل وا هرزوا ءابح ائادو هتسنک | اذا هنینتفا ِ وق رد هنس انمم كلا
 ۱8 ها وبح لوش هدننزو ینغ ( نقلا ) همزلاذا "ایا یتفا لا : رد هنس اثعم

 3 قلغ اس دوخاب نوجا قلآ ىف رلاود نامه" بوبلوا نوجا ترام هکرونید ۰
 ۱ نلوا دلول اهتم ززحبام یا مفلام ىق هدنع لاق هلوا شوا زاشا نوعا

 8 لافب : رد هنس انعم قلوا موادم هاجحو ایح یغدو هدنزو ونح ( ونقلا ) ,
 هلرمسک كت هرم ( هانقالا ) همزلاذا یناثلاو عبارلا بابلانم اونق انقو ءاي ق
 نداوهو هم زلاذا ءایلا ینفا لا : رد هنس انعم قلوا مزالم هیایح یخد و |

 اهرطم ملقا اذا ءاعسلا تنقا لاق : رد هنس انعم قلجا دولب بوكيد رومغب |

 لاض : رد هنسانعم قلوا مزالم هبابح ىحدوب هدننزو هلعف ( ةيئقتلا ) أ

 .قلاقاع ون یسهنواو هیکسکو یسب رق و تنوربهدننزو اصع( انقلا )هم رل اذا هایخایق |

 حوفوقلوا ولنورب ناقوط ردهنسانعمقلواهح ولطو نوغبوا ردینشموب هک یواو
 . بولوا یکرحقلقفلاق نالوا «دنسهنروا رونلوا ریبعتیلواولنو رب همکج وقلوا ولن ورم
 لوقلعردهعدم هدنحف یزابورفصو بیعهدنحف تآوبو رولوا هلاک زانوولقشقاب

 . لاقب ردنرابع ندقلوا هجراط اعون یرلکیلد قرهلوا هبکسم ون هللا یف یسهنروا
 _ةيصقلا طسو وتنوا هفرط غوبسو هطسو بادیدحاو هالعا عاغآ راوهو یقهفاق

 و
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 رد هدنناونع یلقلاو هدراهخسا هچرک هکرید حراش هلرسک كفاق روط نولقو

 ( ولقلا ) هدنرانزو بارح و ربنم ردقلوا ءالقلاو لقلاو نالوا باوص نکل |

 هلفلابو ةلقلا الت لاقب : ردهنشانعم قمانیوا قاموح كيلح رلغحوح هدننزو ولد

 اهقاس اذا لبالا الق لاق : ردهنسانعم كمروس هلئدش و فنع یهود و اهب یر اذا

 يلقلا ف همضنا اذا محملا الف لاق. : رد هنسانعم قمرواق تا هدهوا و اد دش

 :ردهنسانعم لا زعذب همدآ ر هدننزو "اطء ( ءالقلاو ) هدننزو اطر ( لقلا )

 رک ذپساک روک ید دنا باب و و هضنبا اذا ءالقو الف هولغ ادزالخ لاق |

 لحر اذا لحرلا یلواقا لاق : رد هنسسانعم كجوك هرخا لحم رب ( هالبلالا ) |

 لحرلایلولقالاقب : ردهنسانع- قلوا رارقب و برطضم یک قلاب شثود هبهوان و |

 كالا مادقا و تعرس كاج و تسح بونغص هدشبا رب و هلع نع قاحو قلق اذا

 كیلسکوب بوقج هنسهبن كلا كغاط و شمكنا اذالحرلا ىل واقا لاقب : ردهنسانعم

 هنشاب لا كحاغا شوق و د ناف هالعا دعص اذا لبلا یلولقا لاقي : ردهنسانعع

 | ( ىلواقلا ) رحشلا العا بد عفو اذا رئاطلا یلولقا لاق : ردهنسانعم قغوق

 اضر ( القلا ) یئابلا رونید هشوق ناجوا تكسکو كب هدننزو یبوعخ

 نکره ندهنسنر هدننزو هدم ( ةيلقلاو ) هدننزو ءاطع ( *القلاو ) هدننزو

 لاش : رد هنس انعم كلا كرت بودیا رفنئو ضغب ندنکیذم وسو بویللشوخ

 هه رکو هضغبا اذا عبارلاو ىناثلا بابلانم ةيلقمو ءالقوالف هال هيلقو هيلع هالق |

 هنسس انعم كلی رجهو كرت ندینات باب هدندنع رلضعبو هک رتف ةه اوکلا ةباغ |

 وبشا هکرید مججرتم هنعغبا اذا هالقب هبلقو ه رجه اا هیلش هالق لاقبف ردصوصخم |

 لبقتسم هک یسهلک هلقت هکیدد ربثا نا هدندح [ هلقن ربخا سانلا ثدح و ]

 هج رکو ردبس ارح هلقن ردما یسهلک ربخاو ردنکع یند نداب ییا ردبطاخحم

 ینزو چبا كسا یم وهفم رد هنکس هلقن ءاهو رد ربخ انعم نکل ردما اضقل

 | ردیا كرت بودبا ضغب هسا هتبلا هسک نالوا راد ربخ ندنرا هناطب بوریدشارا

 نامه بوی ردشارا ینزوب جا كس ان سپ نم هلوب مدآ كج هرب و مالس یتعب
 ردیهنم هد هلأ رق صن سسچ هک هتنردمزال كليا هلماصم ةروصلا ةروصلا

 ردا روهظ یئاخ ولرده هسلق اب هنیزوب چا ین دکنا ارز ردندن اف اضتم ویو

 لفلاق هجن اذا هالق لاق : رد هنس انعم قم رواق هنسن هدهوان ءالقو القو

 | لاقب + ردهنسانعمقمروا هنشابكمدآ ر*القوالفو ردندانعموب یلکدید هیلق هب همرواق

 | ی همروقو رونید هب هوان هدنن زو ربنم ( یلقلا ) هسأر برض اذا ان الف الق

 ) ىلقلا ( رونید ههناخراک نالیزود هوان هدننزو هدادش ) ةءالقلا ( روند هب

 هدننزو ونص ( ولقلاو ) هدننزو یلا ( یلقلاو ) هلبنوکس كمالو یرسک كفاق
 RoE دز ERASE RS hat ا
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 . زد هنسأنعم قلرفا بودا زام هسوصخ ر یدا ر ید و 4 مسک كرمه

 ؟ردهنسانعكلبا جج رتو لیفت هرزوا رغآیمدا رب و هه را اذا صاب هنیفقا لوقا
 لاغ : رد هنسمائعم كلا سپس هرخا ییهن-۱ رو هنسف اذا هبل هاففا لاش
 لاه : رد هنسانعم كليا لکا ماعط قحهنلوا م را هلامهمو هسخ ۱ ۵ ءاففا

 هلکنکد كدا ر ىد و ( هاففتالا ) ینغ اکا اذا لحرا وا فیس فیل یا

 اب هافف برش اذا اصعلا هافشتسا لاف : ردهنسانعم یهردش روا هنر سهسکا

 شفلوا مذ ندين ة كا هدنن زو هبا ( ةبففملاو ) هدن زو هتف ) ةيذفلا )

 هرز وا وا هبغق و اهافف نم تحعذ یا هبغغء و هبغق بش لاش روند هوما

 ربغلالع ثبزم یا ةبفف لا روند هنابطف و تیز نالوا قوغ و لف تعا
 (ةیفقتلا) رک ذبساک یک قف روند هنرادافف و هنفلغ نالف یاب هدندرا كمدا ر و
 كليا رادافف اكا هکرد هنسانعم قماللو هجعدرا كمدا ر ییهک ر هدنزو همش

 هدشننزو ىنغ ( ىفقلا ) هاب"ا هنعبا اذا دبزب و ادیز هنبغف لوفت رونلوا ربیعت

 مهنم فلخا یا مییففو مهیففوه لاف روند هنیرادافف و هنفلختمدا ر یغدو
 نامهم و ینح یا هینفاا لوغ روند همدا نابرهم و مرکم وانغغفش و مر كيو
 روند هماعطقح هنل وا مارک ا اسم و م رکم فبط یا یا اا روند هم رکم

 ر ندابحا و ناوخا و ماعطلا س ه فلا مرکی اموه و ایفف فیش ابال

 رولوا دم هلکغد هتالوا بویع» و مجمع دوخاب رود هراب نالوا راتخم و هدیرک
  هدنزو هوافح ( ةواففلا ) مهنع مهتم وا ناوخالا نم ةرهخ یا نوه لا
 نادهب همدا ر هدننزو لعافت ( یافثلا ) روند هنلناپ رهم ردا هکر درفدایم و

 مدا افف دوخاب هدننزو اصع ( اغغلا ) هنهب اذا افاق "ةي : ردهن-انعم كللا

 نازو نکرافاب رومغبو ردعضوم ر هدننزو وفع ( ر ۳3 تغاط ر
 هروفج یفیدزاف هدرلهب هدابص هدننزو هفرغ ( ةبغفلا ) روی هیدنزون

 ليس هب رفصم ) قاوقلا فبوع ( رونلوا دیص هلکعتود E عاس هکر وئید

 تلفاذا * ین"ا عزب ناکدق نم بذک اس * وبشا بوئوا فیوع یعسا ردرعاش رب
 رنک كف ( وا ) یواولا یدلوا یتفاننا بب ىب « ایفاوقلا دیحا ال الوق

 رونید هكا جک و فیفخ یاواف “یش لا روید ههنسن ینه ه4نوکس كيالو

 كل هکرونید هبهاد لوش هرک فا ( ةولقلا ) ایا راج یا اراق بکر لاق
 نالف بکر لاخ هوا ردبا مدخ ءاغفر اعاد ینیکار هدلوب هلنلبا هدنور و نیکخا

 هدننزو اضر ( ىلقلاو ) هدننزو هن ( ةقلا ) اهبحاصب مدغم ةباد یا ةولق
 روسنپد هرلحاغا یرلقدانیوا قاءوج ككباج درلةحوج هدنتز, ربنم ( لقلاو )
 4 ه رافاق رولک نولقو تالق ىج كنظفل هلق رناابوح لو تی +
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 ىلع برش لاق: ردهتسانعم افق ( ةبفاقلا )یدو د نخ ولوو
 كتب لوقلع هنسهلک رحآ كس هدندنع ضورع لها هبفاقو هافق ىلع یا هتیفاق
 یکلوا لوا هلفورخ هجراو هنکاس نالواهمدقم ندنکاس فرح نالوا هدنرخآ
 شعتلاذنع و رونلوا قالطا هنس هکرح تری قریب نالوا ها یر و
 ردیبهدم شفخا لوا لوق روئلوا قالطا هفرح نالوا یسابلع ینبم كيهدیصق

 اهماقم هدنعارصم « اهماقخ اهلح رایدلا تفخ ۰ الثم ردیبهذملبلخ ی لوقو
 ردلخاد خد فلا هکه راو هفلا نالوا یرخآ ندنسهعف كفاف نالوا هدنسهلک |

 هیلیو ردهدنکبس فرح رخآ نم لوق فرحرخآ كفلوم ردوب هبفاق لیلخادنع ||
 زدععار هنکابن لوا ۍریم لوعفمو هنکاسفرحرخآ یر لاک
 كنهلک رب دوای یکیا ای هلک رب هیفاق هروک هلیلخ و ردیبهذم برطق ثلا لوق و

 هئوفق لوقت ردهنسانعم كيك بوشود هنبدرا كمدا رب هدننزو ولع ( "وفقلاو ) |

 اذاهب وغق لوقت ردهنسانعم قمروا هثسافق تكمدا رو هنعن اذا اوغقو اوفق هوفقا ۳

 هتفذق یا :هوغف .لوف . ردرابع .ندکشود هندرا هرعت و مس 6

 زانع و صتخ ندنراس هدصوصخ رب یدا رب و مبفماب هنیمر و احرص روجفلپ
 ریاوفقو ه هنر ۲ اذاماب انالف توفقلوقت رونلوا رببعت قلرغآ هکردهنسانعم كما
 ( ینفتلا ) هافعیا هرثا هلا اذقلاق :رولوا هبانک ندکلیا لمم و وح یبدا رب

 اذآ هتیفقت لوقت رد هنسانعم كمك بوشود هندرا یمدا ر ید وب هدننزو لعفت

 لاق : رتهنسانعم قمردشروا هنکوک ینو و هنسهسکا هلکنکد كمدا ر و هتعیت

 : ردهنسانعم كليا فطلت و ماركا كب همدا وب و اب هافق برض اذا اصعلاب هافقت

 بوشود هنندرا كمدا رب یندو هدننزو لاعتفا ( ءافتقالا ) ین اذا هفت لاقت
 ىدا ر و ل اذا هتفتقا لوقت رو:لوا ريبعت كلدا كلورپ هکرد ها تک

 یدنک یهنسن ر و هنرثا اذا ماب هتیفتقا لوقت رد هنسانعم قلرغا هلصوصخ ر

 هروک هاب كحراش هراتخا اذا *یفلا قتقا لاق : رد هنسانعم كلتا رایتخا و
 یا ینوفق وه لوقت ردهننسانعم راتخ و هوفص هلرسک كفاق ردهوفق مسا ندنوب

 ردرلع"ا هدشنزو قع ( ققلاو ) هلرسک كناق ( ةوفقلا ) ینربخ و ینوفص
 روند ههانک هوفف و روند هکلئوس دو هککوس هلتمج دانسا همدا ر ندقحا

 نوسلوا عقاو ربغ درک و عقاو رک روند هکللید یمدا رب دوخای هنسانعم بنذ |

 (ءافقالا ) هبفسیلام و هیفام ناسنالل لوقت ناوهوا بنذلا یا ةوفقلا سس لاق |

  هدننزو وفع ( وفقلا ) رولوا ید یضعب كنارخا هلك هلا هلك ر دوخاب یضعب |

 :هنسانعم كيا فذق و بس هلادانسا اسان و روعف ندقحا همدآ ر و هافق تبرض

 ۱ هب هست صح یھ صتخا اذا 4 ینتقا لاق + ردهتسانعم تك دیا صوص# هنسش
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 نوپف هدننزو اسع ( اطقلا ) ردوسنم هاروا ذْئاوطف هپسسکا ردعضوم ر
 شمایشوا هننلع اطف هدننزو هحرف ( ةبطفلا ) ردپدا شرمر سورس هنمف
 ین كنان ( وعقلا ) یواولا الطف اب ناك اذا ةبطف هاش لاف روب هلويق
 لوفلع ردبخرجویف یرلکدبد هراقم هل رس هکروبد ههرکب هبوکس كنبعو
 ثارکت هکرونید هنفواهرکب نالوا ندرومد هوخاب روند هنالوا ندن-هوقم جانا
 کیا لوش هلبس هبنب هبلت ( ناوعفلا ) ردبا نارود هدنرزوا پولبرومت اکا
 هدنرافلارا كرلنا هرکب بولواولباف هدنناج یبا كتءهرکب کروند هەتا ولف رط
 ردپا نارود هدنفلارا كرلنا كارکت هکرونبد هرومد ییا لوسش لوف ىلع رولوا
 ( وعفلاو) هدنزو ومج ( وعفلا ) هدنزو لس رولک یمف یی كنسهلک ومق
 نوسلنا رکو نوسلباعام رک ردهنسانع. كنکرک هبیشبد كکرا هدننزو ولع
 شوفو ال ما برنش ایل هست لسرا اذا اومقو اومق ةفانلا لصفا امف لاقي
 یرلنانبف ( نئزیهلا وعف ) دفع اذا رگاطلا اعف لاق : ردهنسانعم ننشلتفچ
 نئزیهاا"وعف لحر لاض روید همدا نالوا یرصوب دوخاب ظبلغ دوخاب زسیلح

 ید وب هدنزو لاعتفا ( ""هنفالا ) امهط-بنمریغ امهگتانوا امھظیاغوا سرا یا
 (آوهقلا) اهامفینمع ةفانلا لصفلایتنا لاغب ؛ ردهنسانعم كغكر ک هیشبد كکرا

 رونید هننالوا ولفای ها دوخاب رونید هروع هروحو قفوا هدشزو "ارج
 ؛ردهنسانعم یقمرو وا قرهابط بونکیوس دب هتل ر هل رسک كن بم( ءاعتالا )

 هر قید بوکید ینرلکجا بلکو هاروام لا دناصت انا هسواح یف یقا لاغ

 سلج اذا بلکلا یعفا لاقب روذلوا ربیعت تدهوج هکردهنسانعم قمروتوا بوبوق
 لاغ : ردهنسانعم كمردنود بوروح هرزوا یسهعوا یئآ بکار و هتسا ىلع
 ردهنسانعم قلوا فصتء هلبتفص اعف ينور كمدا رب و یرقهفلا در اذا ةسرفیعقا

 نوب تنور هدنزو اصم ( اعقا ) ان ناک اذا ها یفا لاقب رکذ یک
 هصف هبصف بولوا قفلاق یساروا هکرد هنسانع قتلوا هاوح یرغوط هبهبصق
 بابلانماعف لجرلا یعف لافب رولوا یکشتآبط بولیرود هتبرزوا هذلوا قساب و

 هدشزو یعا ( یعقالا ) ةبسفلا وحب تمنا 7 هفنا ة_یرا تفرمشا اذا مبارا
 (اففلا ) یواولا ردیننوم *اوعف روند 4 یک نالوا هرزوا روکذم فصو ینورب
 هربخ هدیصسراف روئلوا ریبعت هکا گرو مد همدرا تتوب هد زو اصع 6

  هاففاو هبففا و ققا یمج رولوا دودء ات. و رولوا رک ذمو ت ثنّوم و و روند

 هل كناف رو او ےک ریس نوع قو رو یم رول قو روط
 نسهسکا كنامز یتعب رهدلا دا ینعب 4و یارهدلا افق هلاضال برعلا لوقت و
 . یافریپ ینعب مرح یا هافق یلع وا افق نالن در لاق و ردکعد مچا ینآ ردق هلآ

 وا

۱ 



  EAEهرملاو ین ال “دلا ینقنا لاش : ردهنسانمم قلوا قو |
 ) هنتسانعم لاف و رد هبضق یلصا و ا ر دیدنفا کاح ( یتاقلا |

 یعالم هب یضاق كلتاق لتاق یا ضاق مس لاق ررونب یتشیا كلوتقم هکردلمعتسم
 اضقلا ) رونبد ههرز مکحو نیتم هدننزو دادش ( ءاضقلا ) رد هدنعقوم (

 , ءامتس ( ءاضق ) هنسانعم دحهع روند هنکدرکح مزوا یروق هدننزو اصف
 ناسنا هکردبدآ ضرم هنوکر هدننزو اصع ( اطقلا ) یئابلا ردندساسا هدننزو

 ك هغوق هدننزو لعفت ( یطفتلا ) ردا روهظ هدنرفرط یرفص كناوبحو |
 | تحرخاذا ولدلا تطقتلاش : ردهنسانعم قمقحبولیکح هاب هجایندوبفهلغلوط
 ةاطق هکردتغل ندنظفل تاوطق هللاصف ( تابطقلا ) اهلل الیلق الیلق رثبلا نم

 | هینغ ( هبطق ) ردیدآ یداورب هدننزو تابس ( تابطق ) ردعچ ندنظفل
 | رد هلفلاو هلفیفخ هکر دفورعم هللا ایطق ردیدآ هب رفر هدنلو رصم هدنزو

  ( ۱كنحاغا لیحرانهکردیعما ینیص رابنک هلبدبدشن كني و یصف كفاف ( ابطقلا

 | رولوا ففخم یاب هسرولوا اسم مدآ رب هلکنوب رونید هبا شلکوب ندننیل
 | لاقب : رد هنسانعم كم رو هتسهآو رغآ هدننزو وطخ ( وطفلا ) یواولا

 كن وا وید اطق اطق ىشوق قلترغب و هبشم لقن اذا اوطق وطقم لحرلا اطق
 | :اهدحو هداروب اطق اطق اهدحو تتوص اذا ةاطقلا تطق لاق : رد هنسانعم
 || اطق لاقب : رد هنسانعم كعروب قرانا قیص قیص یرلعدآو ردیعوقو دیق یلوق
 قبص قیص یرلب دآ ید و ( ءاطیطفالا ) هبشم ىف براق اذا یئالا
  ۲هبشم ف براق اذا لحرا یط وطفا ناق : رد هنسانعم كم رو قراآ

 | ) یرلعدا هدننزو یوجح ( یطوطفلاو ) هلئاعفو هدننزو نالس ( ناوطقلا |
 [ كنو ردیدآ عضوم رب یطوطق و رونید هصخش نالوا رروب قران آ قیص قبص |

 | قرانا قیص قیص ینرلعدا بولوا نوزوا یرلقایاو رد لعلعف دوخاب لعوعف یزو ||
 | كرلجوبو رونیدهبیرغص هدندب هدننزو ةاصح ( ةاطقلا ) روند هدهمدا نیرو |
 | ینیدروئوا كمدآ ننب هنس هسکا كبك ار هکروند هنبدرا كنداد لوقلع هنغلارا |

 | هلاکرح رولک تاوطق و رولک اطق یعج رونید هنشوق قلترفب و ردنرابع ندرب
 || ) لاقب : ردهنسانعم كمکصک بونلایوا هکردیفدارم و هدننزو یطبت ( یطقتلا |]
 | لاق : ردهنسانعم قعادلا بودبا كنراو دنف همدا رب و ىطبت اذا لحرلا یطقن |

 | رد هنسانعم كلءا ضارعا بوردنود زو ندهسک رب و مهلتخ اذا هباحعال یطقت : |

 یطقنلاق : ردهنسانعم كفب هنیدرا كراوط و قدصاذا هنع ههحو یطقت لاقت

 | یومالا ےکحلا نب ناو هدننزو هیس ( هیطق ) انیناطف بکر اذا سرفلا
  RTناوطق ) نیامض وم ززک ( اطقلا ضور ) ردیدا ٤ و هلاک رح

CY) عبار 



 قن

$aال .  

 ر دوت هدنزولاعفنا ( *انعقنالا ) یدبا شنعق یصا هداتعم « هروک
 . تم سم سس

 ها ي

۱۹ 

 اطمبو ردکلبا مطلو لسرسف "ساو ریدق ردف ار ز ردصخا نیردش هاش
 ندکمشوا یا "اضفو ند هنس ناثلوا دادعاو هثبهت نوا لپکس رسن هکبدبد
 هدگدنشپا هلع هلا یار رق ترشح یفیدلوا نوعاط هدماش ندنهجو رد رابه
 نم رفنا ۰ هلع هلا یر هدیه وا هما وا نرصتم هرخآ تم بوی رک

 یدید ۰ هردف یلا یلامت هناءاذنف نم رفاه رع ترشح هدکدید « ءاسفلا
 .ناود ردف ی هصالخ ردوحم یهلا مفد 4_عفذل و اروم "اصف مادام ردف

 | رتا ناو رولوا هدنلزام یمپسفلو عب زون ن اسقو لاجا راقد هد هیلع تلود
 ساسا ردق ارز لوا كفنم ندرخآ اهدحا ردرامزالتم ردفو هاتف هکیدید
 ةمولوا ( ةبساقلا ) رد هبمالک باك یلبصف كنصموو رد هدنلزنم هام ءاسفو
 رد 4 رابتعا هبنم ثیأت هداروب تولا ىا ةبنبافلا هبلع تنا لاخ روئوا نالطا

 ردلوجم هنسانعم مزال دوخب رونلوا قالطا نوجخ.دلوا لصافو مطاف ینایح سا
 رونید هر هود نالوا هجیارو هاچ هدنراسوصخ تاکز همی رفو ثبد هبنساتو
 . هدنزو نف ( یضفلا ) ةفدصلا ةسب رفو ةبدلا ىف ةزئاج یا ةبنساق لبا لاقي
 همدآ نالوا "اصلا عب رسو رد هنسانعم یضفم رونلوا قالسطا همولوا یغدوب
 عبرس یا طق لجر لافب وساوا هدنسوصخ تموخح *رکو جروب رک روند
 ( ةثقلاو ) هدنزو هعغ ( ةبضقللا ) ةموکطاو ندلا ف نوكب هاسفلا
 كلنا لاک او ماع بول وا لثا هرزوا لومأام ه هنسنر یدو هدازو باذک

 كملبا بصن یشاف یدآر و هسفلب و همنا اذا هرطو ینف لا : رد هنسانعم
 یدنک هسکر ( هانعفت-الا ) ایضاق هلمح اذا ناطلسلا هانعق لاق : ردهنسانعم
 یضفتسا لاف : رد هنسانعم كلبا بلط یتسلیا لسفو مکح كمدآ رب هنس هدام

 هکر و ردنمذعتم یتسانعم تعجارم بلط هدارو هبه نا هبلا بلط اذا انالف

 ريم یا لوعفلا هانب ىلع نالف یضفتسا لاف : رد هنسانعم یقفلوا نیبعن یناق
 ردهنسانعم كلا ضبف ینفح ندننویدم هسکر هدننزو لعافت ( یناغتلا ) ایساق

 انعم ید بلط یضاقت هد هراس تابما نکل هنم هنعبق اذا نیدلا ءانعاقت لاقب

 ( :انعفلا) هتبلط یا ینبد هتبنماغ لاه رونلوا ربیعت كعا انماهآ هکردموسیم
 روهظ وبات هدنزوب كموصعم هدندالو نح هکرونبد هراز هقفوب لوش هل كناق
 رک كفاق رولک ینف یمج ردنان سنج رب هدننزو هدع ( ةضقلا ) ردا
 ی هن وا كن هنسنرب هدننزو لعخ ( ینفتلا ) رولک تانعقو هل مصق كغلاو
 اوه شوقو مرصناو ینف اذا ىلا ین لا : رد هنسانعم كج بولي ك
 هاب كحراش ضا اذا یزابلا ین لاب : رد هنسانعم كنا بولپ زوس

 ۹ ید رآ

 افب
 تك
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 7 هدنتتسن رد هدننزو ثدح 0 2 دوخاپ دب ز یا ردن راسماخ هلڪا

 رایدلیا بلق هواو هرکص ندکدشا بلق هفلا یر و فذح یر كرلاب روید
 كنغلوق كنعسق هود هدننزو هرم( ةوصقلا ) رددآ هبقع برص رب هدنع یصقو

 عموما هدنزو ناملسو هدننزو ناق ( ناوضق ) روند هاو ندایساب

 داسلاو ةولصلا هیلع نا وكر ترت قم 9 ۰
 دنع و هدننزو یرشب ضعبلا دنعو و یدلیا لوهذ ندنس هدام یوصق نالوا |

 مکح هدنرنزو ابصعو اضس ( ءانتقلا ) ىئابلا رد هدسنزو “ارج ضعبلا
 هروک هاب كحراش همکح یا هاضقو ه*انتق بلط لاق ردسا هکردهنسانعم
 نیسا هرات اعم بولوا هنس لضفو عطق *اضق لصاو رد هیضقا یعج |

 ءاخس ( *اضقلاو ) هلیئوکس هداصو یصف كفاف ( یضقلا ) یهتنا ردعرفتم |
 لاقب : رد هنسانعم كلنا مکح ردراردصم هدننزو هیطع ( ةيضقلاو ) هدننزو |

 ۰ سا هیضقو هيلع مكح اذا يناثلا بابلا نم ةيضقو ءاضقو ابضق ىضقب هيلع یضق |

 ۱ كنو و ردروصقم هک هدننزو یلاعف ردایاضق نيچ هنسانعم تفوطح رولوا

 ردلمعتسم هنسانعم راکو عنص ءاضقو ردشلوا یلاعف هلاكم بلق ردلئاعف ىلصا ۱

 رد هنسانعم باجاو مح قلق مزال همدارب یهنسنر و هعنص اذا ینلا یضق لاقب |

 یلاعت هلوق هنمو رد هنسانعم كاللا ي اس و هبحواو هيلع هعح اذا هيلع هاضق لاق |

 ر دلمعتسم هنس انعم تومو كيلا نيس یا [ هیخو كيلا ینش نا لبق نم 1 ۱

 لاق اذکو یدلیا عطقو لصف یابند ما هک ای وک تام اذا لجرلا ىق لاق

 ردن هدنس هدهع هسرونلوا ذخا هنسانعم ردن ب هدارو تام اذا هبک یضق ۱

 هنسانعم لتقهسرونلهلص هلبا یعو رولوا كعد یدلبا ادا یتوم نالوا مزال یک |

 بودیا عطقو لصف شيا كنا هکایوک هلتق اذا هيلع یضقف هب رض لا رولوا

 كمر دشت هلاک ینا بولوا لئا هرزوا هاو هلومأم رب و رولوا شاوا غراف ۱
 تبص و نمضتم ینا و دهعو هغلب و همنا اذا هرطو یضق لاق : رد هنسانعم |
 رد هنسانعم كليا دافناو هاصوا اذا ادهع هيلع یمق لاقب * رد هنسانعم كلا

 ر وک هانم لمودعترا هع یخ و نا ها اذا ادهع هبلع ینتق لاقب |
 یا [ سالا كلذ هيلا انیضفو ] ,یلاعت هلوف هتمو هاهنا اذآ هيلا ینق لاقي
 هند هع رغ, ىطق لاق : رد هنسانعم ءادا كم هدواو كلذ هخلباو هيلا هاسنیهنآ

 ارد زا شعبلا .دنعو تقیقح ضعبلا دنع هدنسانعم ءادا هکرید حراش هادا اذا 1

 مالا لصف یسهدام ءاضق هکیدید بغار هنو ردزاج هروک هانا كبغار نکل

 : هل رکو الوق رک ردنرابع ندکذیا عطقو لصف یب ر هک ردع وضوم هنسانعم

iرولوا یرشبو یهلا یرب ره كرلنوب و نوسلوا  sls:دن ردفو اضق  
n 

 سس ل سم سم م
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 مساو یوسف ةباثو یمفا ناكم لاسف رد یصاا یرکذم روند هءدیمب باف
 ال دمت لها ابصاو "هبلاع لها یوصف هروک هناا كحراسن دبعب یا
 رک كمه ( ءاضاالا ) ردیتباهن هکروند هنجوا كتءرد یداولا یوسفو
 اسنکا راهلا سبفو مب رکو هدمبا اذا ءاسفا لاقب : ردهنسانم» كل دبمب
 و ةبصفلا ىنتفا اذا لحرلا ىمفا لاه : رد هنسسانعم كلبا ااضا

 اا لا : رد هنسانم» كلبا هلنفاص بود هزوک بوروک ینسەروب و ینسەروج
 “أ هدهبلاغم باپ هدنازو ةاهابم ( ةاسافلا ) رکسعلا اصف انفح اذانالف
 یلدا یادعاب یا هتوصفف یناساف لو : رد هنسانمم ینعشراپ هدا هدعاپم

 بد هنسولوحو هنسهرو كنهاخ هدننزو ءامسو هدننزو اصع ( اصفلا )

 وه لاق : رد هنسانعم دبعب بسلو هكانف یا هاصفو رادلا اسف ىف لزب لاغب
 ا یف یا هاسن یف ود لاف ؛ رد هنسآمم هبحانو بسنلا دعس یا اصل

 ۶ طح هدارو لوا ةغرإلا ندم ىنمب نع دعاس یا اسفلا طح لوف هنمو

 اویفو ثاهنا اسفو مهنيحا یف ناک اذا اصغلا طاح لا و ردما ند هطایح

 ؛زو دسف ( وصفلا ) روند هکلکسک هجا زج نالوا هدنرلحوا یراقلوق
 ۱ : رد هنس العم كيسک هح ینحوا یرافلوف كنوبق دوخاب كن هقا
 نیسفتلا) البلق اهنذا فرط عطف اذا لوالا بابلا نم اوسف ةاشلاو ةقانلا اصق
 رطو اهاسف یمع :اشلاو ةقانلا ىصف لاقي : رد هنسانعم وصف هدنزو هلعفت

 زو ارج ( هاوصقلا ) اهسف اذا رافظالا یمف لاخ : رد هنسانعم كلك
 رادفءهرب یرلجوا كنب رلغلوف هلي كيم( :اسفلاو )هدنن زو ءوعدم(نوسفلاو)
 زو "وعدم(وصفلاو)هدننزولعا( یصفالا )رونبد هنوبق دواب ه.هنا ضلك
 : ردرلرک ذم ندنرلدنفل :اسفهو هوسقمو ءاوصف هدننزو مظعم ( یسقلاو )
 سا هدشنزو هینغ ( ةيصغلا ) یمفمو وصق.و یصقا شیکو لج
 ابق هلامعتسا یحاص هکرونبد ههفا م رکو سیف كاب ینج شاوا فاعم

 روا بوئلاوف قوجو لامعتسالانع ةدعبم ةببج ةع رک یا ةبسف ةفا لاغ
 يصاقلا) رولک اصف ىج ةذر یا ةبصق ذنا لاخ رولوا دنع هلکغد ه هقا
 رف یشبد هحوف كبو هنبحا یا دلبلا هیساق ف وه لاقب : رد هنسانعم هیحا
 ؟زو لعفت ( یمفتاو ) ( هاصقتسال ) ةمرح ىا ةيساق فن لا روند
 یعغو هلئسلا ىف یصقنسا لاقب : رد هنسانعم یقلوا غاب هنتباهن كن هنسنرب
 س هنوا كثي رب هلکمک هدنوجعا بلط ینبس كنوب هکربد حراش ةيافلا غلب

 ( یصق ) رد هنسانعم قلوا غلاب هنس هنوا قر هریدشارآو قمردارآ
 هج مالسلا هیاع یوفطصء ترشح بست دوغ هکرد بالک نا هدنزو



۱ 

 روند هبهنسن نالوا ثعاب هبلق توسق هدننزو ةامرع ( ةاسقلا ) رددآ كنلو

 تدش كنهنسنرب هدننزو ةاهابم ( ةاساقلا ) هیسقش ىا بلقلل ةاسقم بنذلا لاق

 هدرصم هدننزو اصع ) اق ( هدیاک اذا هاساق لاقب : ردهسانعم كيکح ین

 ردهدزن ابز هدهلبا هدم هدئوب ردیدآ هبن هراقرب هدندروب یسلیسبف متو رده رق

 یکیدید ءاسقو هظلغ و هبلصاذا هاسفا لاق : رد هنسشانعم قمردنلیناق بوردنلک

 ( ءاسق ) *اسق نکساذا لحرلا یسقا لاق : رد هنسانعم قلوا نکابس هدغاط

 لحرر و ردیدآ تابنرپ هدننزو نارجا ( نایسقالا ) ردعضومر هدننزو *اس

 نافع ( نایسق ) ردیدآ ارصعرب دوخای یداورب هدننزو نابلع ( نایسق ) رديت
 یغاریی كحاغا هدننزو وشح ( وشفلا ) یواولا ردیدآ منصومرب هدقبقع هدننز

 هرشقاذا اوشق وشق دوعلا اشق لاقب : رد هنسانعم قوص بوریص ینغوبق

 ینواف كنالبو هصماذا هحولا ادق لاق : ردهنسانعم كيس یهنسنر و هط رخو

 رکذم یظفل هیحو اهسابل اهنع عزناذا ةيلا اشق لاق : رد هنسانعم قم و

 : ردهنسانعم ققلواف ینالب یخدوب هدننزو هلعفت ( ةيشفتلا ) رولوا ثنو

 لاقب : ردهنسانعم كمرپ وج ندنشیا یمدآ رو اهنع اهسابل عزناذا ةبلا ینق لاق

 هدننزو وعدم ( وششلاو ) هدننزو مظعم ( ىشغملا ) هدراذا هتحاح نع هاش

 ( :وشقلا ) رقم یا وشقمو یفقم سدع لاق روید هبهنسن شلیوص یغ

 ناوسن بولی روا ندنغاربی امرخ هکرونید ههفکو هدبس لوش هدننزو هوط
 یعجج راردنا ظفحو عضو ینرلناودا یسهلوقم قو و كلباو تایرطع هنصا ك

 هک روت هان زو بازه ( ءاشقلا ) هدننزو *اسکرولک ءاشقو هل اصفر واک تا

 ریقف نکیا نیکنز هلل مسک كنهرمه ( *اشقالا ) هنسانعم قاب روت

 رتک ( یشاقلا ) ینغ دعب رفتفا اذا لحرا یشفا لاقل : رد هنسانعم ىا

 زونید هبه*ا بلق زمچک هدننزو "ینغ ( یشقلا ) رونبد هروقنمو هلوب یتوک
 یدازوا نوزوا هدنزوب رب هدننزو هما ( ةواشقلا ) "یسق یا “وشق مه رد لاقل

۰ 
0 

 ( ناوشقلا ) ردیدآ وصر هددجو رونید هنس هلوقم دنب و دسو روئنس شم

 ناوشق لحر لاقب رد هناوشق یوم رونبد همدآ هدرخو هروح هدننزو نار

 هدشنزو "ولع ( "وصفلاو ) هدشنزو دصق ( وصقلا ) یواولا قبقد <
 لاقب :ردهنسانعم قلوا دیعب هدننزو *اضحس ( ءاصقناو ) هدننزو اصع ( اصقلاو

 بابلام اصقهنع یصق لاقبو دعب اذا ءاضویمقو اوصقو اوست اوصق هلع ِ

 یرلعج روند هی نالوا دیعب ( یعافلاو ) هدننزو یتغ ( یصقلا )

 هدنرلنزو یرمشب (ایصقلاو) (یوصقلا)یکداهشاو دهاش و راسنا وریصن رولک

 ج

 . یهنسنرب هبرسک كنەزمه ( ءاسقالا ) ردیدآ كغاطرب هدننزو بارغ ( ءاسق )
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 هدلپ ر هدننکلع هب ون هدننزو بس ( یرفع ) رد هب رفر دنس امف
 كم ( یرالا ) ردیدآ نصحر هدنب هد زو هی ( هرفع )

 ناو ربقلا ) هدنزو یرکس ردبد رشم یرقم روند هنبرلشاب كراهبت كسکوب
 ۱ رفمو ردی رم یسراف ناو راک ویو روند هلا راکو ھفاق بصف كنارو كناف
 دنک هک رونبد هوبف یشبد لود هدنزو هوع دم ( دورفلا ) رددا 9

 رقم اش لاشب هوا شلروجگ ناما هلزود ندحانا هنشاب وید نوس٤ ی
 هی لهاف مسا ( یرو رفلا ) اهسف عترت الث ةبنحق اهمآر لمجاژا
 رونید هبهباخ لا هد زو هورف ( :ورفلا ) رونبد هاوبح ولهفرا توز وا
 ار یا همسر ورق برخ لاف روند هنجوا كنس هبت كع كخ ابو یدنلوا رک د
 رد هنسانعم ناب ربا بوذلکر ج یعب بول هدام نابح ا ) ها رقنسالا (

 ارو یصف كفاق ( وزفلا ) ىو اولا ةدملا هبف تراص اذا لمدلا یرفتسا لاقب
 اظن بونقاس ندکل هدولآو ندرلهنسن رادمو هورکم لوکس كب هم
 رددنرود یرب هلیجوا كنکدو زرفن یاورفه«لاخ : رد هنسانعم ینلوا ءرزوا
 رالا هاسهبازق لاغ رردبا هدنننخ هلئحالمو هشپدنار یرثک | هک رد هنا

 : رد هس انعم یدانبوا نووا یرلکدبد هزفو اب اهنکناذا اورق وزش
 اونسا ساشلا نیب ھر ک كن همه ( ءارق الا ) ةرقلاب بمل اذا لحرلا ان

 , : رد هنس انعم ینلوا هدولآ هلا هصبفاو بیعرب نکیا فو رعم ھلتم اغتساو

 ونید هنالب هدننزو هبل ( ةزفلا ) هاونسا دعب بیعب عطلت اذا ن الف یزقا
 رولوا یرکوب یرکاو زاس ریوق هک رونید هنالب سنحرب لوق ىلع هنسانع هیح
 ذات ( یرقلا ) ینایلا ردیدآ بعلرب پرعلانیو هدننزو :انعق رولک ةازق یمج

 ةي رغللا ) بفللا یا اذه یررفلا سلب لاق : رد هنس انعم بقل هلرسک
 اذا هارف لاق : رد هنسانعم كم ردلوا بولاج هرب ی هکر هدنزو هلعقت

 ان وكس كرلنبسو یصف كرافاق ( ةوسفلاو وسقلا ) یو اولا هتقو هعرس
 شاط هنسن رب هدننزو "اضف ( ءاسفلاو ) هدننزو هوادع ( ةو اسقلاو )
 اذا ءاسقو ةوسفو اوسق وسش هبلق اسقف لاش : رد هنس انعم لوا ینآقو كب

 قازاذا مه ردلاا سف لاق ردلمعتسم هنس انعم یلوا فوبزو بلق هعفاو دنلغو
 وند 4 هنسن نالوا یآقو كب يک شاط هدنزو ینغ ( یفلا )
 ر دیساو یک ن ابی رولک نایسق ی رونید هب هجقا فو زو
 مز دب دشو تخم یثان ندنالاح یس وقم طعف دوخ ندق وغ وسا
 علوا دربوا رح نم دیدش ب ین ماو برقو موب لاب رولوا " فسو
 رمب ندنج ( یسفون ) رددآرب تفيقت نالوا هیفوبا هینم نب یسقو هوحتو
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ARE AEE و روغي ۳ و PE 

 روك یروق ىج ردب اه ةمدقم د وخاب یعلیا نم ر

 رارد ید یشوق هکر کجو یشوق یرآ هکراردبا ناب هایشوق قجرغص لشي فو

 ه هنسنرب هلیئوکس كنارو یصف كفاق ( ورقلا ) یواولا رلربد هزئسراس هدیسرا

 هدصقاذا لوالا باسلانم اورق هيلا ارق لاق : ردهنسانعم كلبا دصق یضوب

  ۱هعبت اذا الا ارق لاقب : رد هنسانعم قمردشارا بوشود هنندزآ كنهتست

 نوزوآ هدنزرط رهنورفو هن هنعطاذا جراب هارف لاق : رد هن انعم كمت رودو

 هکرونبد هضرا یدازوا نوزوا لو شو رونلوص رلهود هدنآ هکر وند هن

 انعقو لوقت هدننزوولع رولک ورق یعج هلوا هد هحرد رلوا لباق یعطق هلکع روب

  ۱کد هکر رلیعتسم هنساتعم تش رطو بواساؤرقو عطقت داکنال ضرایاوررف ی

 ةدحاو هقن رط ىلع یا ادحاو اورق مکر لوقت هنمو ردذوخام ندرلانعم نانلوا

 نداروا هربش هکر ونید هنس هلولو هنغولوا هنکنم قحهقص هنسن یسهلوفم هریشو

 یحفو دیطابو هنکت شزود ندنکوتک امرخو یک ینعوب قیسا ردبا ناب

 لوا لوق ىلع رولیصاب مزواو امرخ هنحا نوجا ذی هکرونبد هاق هدنز

 برش هک زآ هکرونید ت سم مالو قادربو ساطو نکل شل زود ندکون

 رونید هنغالب باکو رونید هباق كجوک افلطم دوخای هه ساک كحوکو رونلوا

  ۰هو رقاو یرفاو ارقا یرلعج ردنعل هد هلنالت 1 تاکرح كفاق هدي وب هنسانعم

 ېک هغوق یسی رد هلکغا راقسرفب دوخای وصای ليو هدشنزو یلص رولک یرتو

 كفلوم هلاح رونبد یخد هورق رونلوا ریبعت هد هکرونید هب هیاخ نشلوا كوي

 یحصف كفاق ( یناورفلا ) ردهرزوا هصاسم یرانب رعت هداروب كني رهوحو
 هدننزو یللعف هلبعص كفا ) یرق ( روند همدآ نالوا هد یسهاخ هلن وکس كنارو

 هبهقرا هلیصف تفاق ( ناورفلاو ) هدننزو اصع (ارقلا ) ردیدآ وصرب هدهبداب
 ءاورقلا ) هنسانعم عرق ردندناوزبس هکرونید هغابق ارقو هنسانعم رهظ روند (

 مانسلا هلی وط یا ءاورق هقا لاش روند 4 هفا ولکروا نوژوا هدننزو ءار

 لاق :ردهنسانعمتداعو بآدوهروت او و دیرقالج ردقو یرک ذم كنو و

 یبوحح (یزورقلا ) روند هدعقمو ردو هش ةداع ىلع یا هنسح ءاورق ىلع

 كمدا رب هل رسک كنءهرمه ( ءارقالا ) ردعومر هدهفوک قي رط هدنشزو

 هرهظ یا هارف یکتشا اذا لحرلا یرقا لاش : : ردهنسانعم قع ضا یسهقرا

 ةفاضلا یا یرفلا بلط اذا لحرلا یرفا لاق : د رد هنسانعم تفسیا تفاينضو

 قمردروط والوج ینترص امادو ردشلوا شوشم یئایو یواو دنوي هکر ید حرش

 قشءد هدننزو یرکس رکس (یرقع) همزلا اذا سرفلا ىلع لجلا یرقا لاقي : ردهن

 حس سس تا .



 لاف : ردهلس انعم كيشبش یدروآ ه4ذع رفآ ی رشد كموسو هن ددی “رح

 كءرك كر هدبا مبل ىلابصقو دالبو نانسالا محو نماهاق دش مرواذا ةفانلا ترق
 ۱ شرا لا شرانم ج رض اه اذا دالبلا ی رق لاف ء١ رد هنس اعم

 اردد ةنل ةفبصلا ثپرف لو ردلقل هد زومه» هکر د هنس انه« ینموف واو

 یدآرب هدننزو باس ( *ارفلاو ) هد زو امر ( ارقلا ) ةب رقم یهف
 ءارفو یرف فیلا یرف لا : رد هنس انعم كلا تف اینم بودبا نامهم
 نامه یدآر ندوب هدننزو لاعتفا ( هارتفالا ) هفاضا اذا یئاتلا بابلایم
 د البو هفانما اذا فبنعلا یرثفا لا : رد هنس انعم كلیا تفابنم بوندبا
 جر اهب اذا دالبلا ىرتفا لافي : رد هنسانعم كمزک هرمدا میت یابسفو

 لجرلا یرتفا لاهب : رد هنسانعم كتسبا تفابنم ند هسکرو ضرایلا ضرانم
 كم رک كر هدا مین یف ابسفو دالب یغدو ( هارقتسال ) ةفابح بلطااا

 حراش ضرا ىلا ضرانم ج رخ ابن اذا دالبلا یرقتسا لافب : رد هنس انعم
 كسا تف اینع "ارقتساو یدنلوا لامعتسا هدنس انعم عبق قلطم هدعب هک رید

 یرجم ( ةا رفلاو یرفلا ) ةفاينم باط اذا دیز یرقتسا لاقب : رد هنسانعم
 ( یرفلا ) ېک ج رهسو هکریو ضوح روند هر ییدکر وص هدنرنزو :ارجو
 هب هچغاب ندکسکوب لوف ۍلع روند هنسب دنفا وص نالوا ندکسکوب هدننزو ینغ
 زوئهو هاب كفاف رولک نایرفو رولک هب رفا یمج رونبد هر, یکی دلکود بوقآ

 |( نایرفلا ), ردبدآ یدا ور لبلا یرق رونید هدوس ویوق شم العاب هدقبا
 ( ءارفلا ) هد زو ربنم ( ی رفلا ) ردیسا عنموم رب هلیس هبنب هیت
 هکرولک ءارفمو ةارقم یرلنّوم روند همدآ تسود امهمو نادناخ هدننزوماطعم
 . هغانچ كو كحهدبا تفاینس بودبا عنعو ماعط هرفاسم:ارقمو ردییک یرکذم

 كالطفل :اریقمو اب یرش هعست یهو :ارغلاب انمعطا لوقت رونيد هبهطاوقو

 یراقلاب ماعطلا جرخا لاقب رونلوا یالطا هراهرجت یراقمو رولک یراقم یعج
 روئید ةن اوب هجعرفو رونید هباصع هدننزو هینغ ( ةيرقلا ) رودفلایا
 هدنرلک دنروا وا هلفلوا یرلکنرک هک روند هراج اغاو هرکر ید لوشو یک هرق

 یفرلحوا بودا زوا یفرلج انا فقس ندن رزوا كرلنآ هرکصن دق دنازوا هفقس
 نالوا هدنس هبت كنک رد نزم هدیک و رل ردبا راوتساو عمو هرلکت رک لوا

 رولچآ ندنا نکلی یرفکدبد هییق رونلوا رییعت وقنفاب هک رونبد هحاغا یروقرآ
 دزو هبس ( هرف ) رونید هحاغا نالوا هدنتسوا كب هفحم هد دنع راضعبو
 هغ نانلوا تأرق هدننزو دیه ( ةبرقلا ( رددآ ثعنعوم جوا هددالغب

 وق رب هد دشت ۵« (  ةي راقلا ) هنس انعم هو رقم روند

 کردید ی
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 (داذافلا ( ردهدنلزمم یذم هکر ونلواقالطا یذق هسردیا روهظ ندیشیدو یذم

 لاعتفا ( ءاذتقالا ) هازاج اذا هاذاف لاق : ردهنسانعم تازاحم هدننزو ةاهاپم

 یدتقیریطلا لاقب : ردهنسانعم قمابق بوجآ یپ ردیپ ینرازوک یمسق شوف هدننزو

 مصم هلییوکس كنارو ی مسکو یصف كفاق ( ةيرقلا ) ىئابلا نعمخیء یظنبیا

 یعجج ردهدنرلنزو یورک روند یورقو هلی رونید ېب رق هدننتسن روند هعماج 1

 ید یتبسنو رددنس هغیص ذاوسش عجوو هلرصق كفلاو ىع كفاق رولک یرف 1

 ندعضوم یرلکدلیا عاقجا كسا هبرق هروک هنناسب هدرئاصب كفلوم ردند رداو |

 ردعیاش یلامعتسا هدیوک افرع نکل رولواعا ندیوکو ندرهش هلتهحو ردنرابع _

 هکیدید ینجنیاو هلیرابتعا تیلحو تیلاح رونلوا قالطا هدهسان نالوا عمنجم لواو

 قتالاح دیک وتو هبیشتو عاسنا یسهع رک يالا [ اهیف انك تلا ةيرقلا لئساو ]
 قیح الص هغلوا هنع لّوسم هقیقلاق كنظفل لاوس قبفص كعاستا اما ردنیضتم

 ییحالص هنسن نایلوا حالص هنیلوسم هیبشتو ردیبم هنفیدنلوا اقلا هثیش نابلوا
 هیاعدا یئدوحو كنهموقم تلاح هلیببس ترواحم ترثک هک ردشفلوا هشت هنالوا |

 ارز رد یتبم هراعشاو ناذیا یتسهحرد تیاهن *لربخ وفا یتلاح دیکوتو ردینبم

 كلؤسم ید تاداجج نایلوا ملکتم انداع هلضف ندننایب كباوج لها هکرد هدامربو

 هبرف کیا هلیسهین هين ( نیتب رقلا ) رولوا كد ردبا تباجاو ناب ینتصع
 رد فئاط هلبا هکم دار هدنس هم رک تیآ [ یظع نیتبرقلانم لحریلع ] ردکعد

 یتعی ردظفلتم هدنناونع نیتب رق های موقم ظفل یرثکاو ردششوا بلغت هکم

 | جانب هدننیب هرصب هلباهکم هب رقو ردلیلق ردیعفر تلاح هک هدنناونع ناتبرق هلفلا _
 ردعصومر هد هماع و ردیدآ یوکرب هد اصق صج و ردیدآ كن وکرب هدا رق

 ردهرونم ةنيدم ( راصنالاةيرق ) رونلوا قالطا هنساو هجرق ( لغلا ةيرق )

 یرقآ لاقب : رد هنس انعم قلوا هدهبرق امناد هلبرسک كنءنمه ( ءارقالا )

 یب4سک لوا هک ردهنس انعم كليا بلط تفاینع ندهسکریو ةيرقلا مزلاذا لحرلا

 ( یراقلا ) ةف اینم بلط اذا لجرلا یرفا لاقب رولوا شلق فیضم ینعی یراق
 ( ةارافلاو ةيراقلا ) ةيرقلا نك اس یاراقوه لاق رونید همدا نکاس هدهرق

 هی راقو ردهلوب ید هبداب هک هتن ردیتفص تعاجج هک رد هنسانعم هعماج هندی

 قجروا هکرونید هنفرط یرفوب نالوا ولنالل لوق ىلع هنفرط لفسا كغارزم 3

 ( یرفلا ) هدحص یا فیسلا ةيراقب هبرض لاقب رونبد هنزرغا كملقو رولوا یبوا
 ردندانعموب هب رق نانلوارکذ ردهنسانعم كمردکرب هدننزواصع(یرقلاو)هدنن زوی روا

 ینشیوکناویحنرونک شیوکو هعججاذاینثلا بابلا می رقوایرق ضو اف املا یرقلاقب

 عج اذا رتجاام لکو ريعبلا ىرق لاقب : ردهنسانعم قمغی بوردکرب هنیدروآ
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 تاب دقق ذخ لوقت رونبد هللاحو مسو یفبدسنلوو هولساو تربس ینبدلوا كلاس
 ( ادشلا ) ردطلف یراهنجل نالوا هدننزو هبنغ هدارو هبف ثنک ابفیا كيبدهو

 ( :ادافلا )هدیفیا جمرادف لاف : ردهنسانعم رادفم هبرمسف كفلاو یرسک كن

 دعا هداشال لاش : 0# هنسانعم نعرا پودبا هحراعم ههسکر هدن زو الهابم
 نال+ وا رروب غلاص یلاسو روند هنالس را هدنیزو یدسصنم ) یدشنثا ( 4 راس الیا

 ۱گهدنس هدامادف رك كفا ( الودنفلا ) رد هتسانعم رتفش روند همقآ
 كلا لا هدننزو اصع هلاهمشم لاذ ( یذفلا ) ئابلا یدئلوا رك رزومه
 هنپهق ماو لاغ روند هنسهوفم كرجو هک اشاخوراخ نشود هبورسو هنیزوک
 نوبفو هفاو هوم و ع“ ولانم بارمشلاقو نیملاف عب ام وهو یدف بارلا قو

 پاکرجو ناف ندیا روهظ هج هرکسو هوا ندروغوط ندناوبح یم, 4 وقم
 هدننزویا ( یذفلا ) رک ذپساک رولوا ردصم هنسانعم نایذفو رونید هنس هلوقع

 اس(یذقلا)هدنن زویلسرولکیذفو رولک *اذفا یمججرونیدهغاربط هد ركب يک نوا
 كسعثود یم هلوفم بوج روج هنیزوک كمدآرب هتاصف ( نابذغلاو ) «دنزو
 یدفنا اه فو اذا مبارلا بابلانم ااپذفو یذف هنیع تیدق لاش : ردهنس انعم

 هکرولوا دنسم هزوک هدنزو نع یذفو هدننزو یر یذفو نابذفو یذفو
 |: ردهنسانعم قئآ هرمشط یرهبلابجینس4وفم قابجولرجنشود هنجعایدنک زوک
 | س.رلاو صسغل تذفاذا ىناثلا بابلانم یذفو ابذفو انایذفو ایذف هنیع تذق لاقب

 مسباو تک اس بوبطلا هلداو هعفادم بودبا منه ینراقحو زظولن نالف رلبرعو |

 واشلاتذف لاقب : رد هنسانعم كلیا جارخا هنسن ضاب هدنزرط یذم ندنجر ر

 روج نشود هنیزوک یسانعم لسا راربد یذفلایع یضفب وه هدر كحد رولوا
  هدن زو هینغ ) ةيذغلا ( ردکعد موب بوابف یزوک قر هلوا هدنعا بوح

  شعشد هلاشاخو راخ هدننزو هیمم ( ةيذقلاو ) ها رک كفاف ( ةيذقلاو)

 هزوک هلرمسک كن همه ( هاذفالاو ) هدننزو هلعف ( ةيذفنلا ) روند هزوک
 راخندزوکویذفلاهیفنلا اذاهنبعیذفاو هنیعیذفلاغب :ردهنسانعین# آ لاشاخوراخ
  یانساهنم یذقلا جرخااذا یذقاو هنیع یذق لاب :ردهنسانعم قمرقج هلاشاخو

 یو یظفلوا هدنلوق هجرخاوا كافل مو ردنومعا بلس یرلانب هروک اه هیات
 قلقاروفداح هکردهنسانعم سا تعاج ( ةيذاقلا ) رولوادنم هلنهح و ردنوحا
 هدننزو یر ( یذغلا ) یک هبداق ردنع اجب ندا دورو هفلنادبآ هلمطاب هلیببس
 زف ةبذاق تذف لاف : رد هنسانعم كلك هفلناداپآ تعاجبو موق هلیدس قلقاروق

 ینا ندشنن وهش ترارح هدنبلط كکرا ناوبح ینید نیغزفو هعاج تمدق اذا

 ۱ اردا روهظ ندناوبح كکرا هنسنویو لحقلا دیر نیحاهجرنم اتعاب تقل تقلا اذا
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 ٠ ویت قمرا 8 رد هسا ا روک غاب ندزغآ وید عق هلهجو مبف هدننزو

 یئالث تاکرح كفاق( ةودقلا ) ىئابلا اصبق امضت عخآاذا لحرلا یضق لاقب رونلوا

 رونید هبهنسن تكحهدیک بوبوا هدرا هدننزو هدع ( ةدقلاو ) هلینوکس كلادو

 ٠ یلاتناو ةدقو ةثلثم ةودق كم یللوقت ېک هوسا نوسلوا یونعم كرکو یس> هل 1

 ۸ هادتقالا ( رلریداو شدو رشم اک هدیسراف هتیدتقاو ه تتستاموھو ةدقو ةودق

 ( یدقتلا ) هبنتسناذا هب یدتفا لاقب : رد هنسانعم قعوا همدآر هدننزو لاعتفا

 بورتوک هنسیرغوط ینبک ار بویعاص ندنسیرغوط كلوبالصا هباد هدننزو لعفت

 یکاركن هبادو قیرطلا ننس هتمزلااذا هتباد هب تدقن لا : رد هتسانعم تگ

 مزلااذا ةبادلالع بکا.رلا یدقن لاقب : ردهنسانعم كمك هرزوا روکذم هجو ید

 یموقوقو یداد هدننزو ی ( یدقناو ) هدننزو ینغ ( یدقلا ) قب رطلا نتس

 جرلاو مطلا بیط یادقو یدق ماعط لاق روند هماعط نالوا فیطلو شوخ

Jشوخو ولتذل ماعط هدننزو هوادع ( ةوادقلاو ) هدننزو اصع ( یدقلا  

 راصاذا عبارلا بابلانم ةوادقو ىدق ماعطلا ىدق لاقب : ردهنسانعم قلوا ىلوقوق_

 اودق ودقب ماعطلا ادق لاقب : رد هنسانعم هوادق هدننزو ودع ( ودقلا ) ادق

 كلك ندرفسو برقاذا لجرلا ادق لاقب : رد هنسانعم قلوا بيرقو یدق ینعم

 لزوکهن ردبت لعف ( هادقام ) رغسلانم مدقاذا نالف ادق لاق : رد هنساتعم

 هبیطا ام یا نالف ماعط یدقاام لاقب ردکعد ماعط شوخ یس هارو ولت ذل

 : رد هنسانعم یعشلقی هنماکنه توم بولوا ینافربپ هل رمسک كهرمه ( ءادقالا )

 .هدبهذمونیدو هدنتهح تاربمو ربخ مدآ رو توما غلبو نسا اذا لحرلا یدقا لاق

 ندلا قبرطقو ربطی ماقتسایا نالف یدقا لاش : ردهنسانعم قلوا میقتسه

 . تحاقاذاكسلا یدقا لاق : ردهنسانعم قلیاب یسهحار دل رطع یسهلوقم تكسو

 ( ودقلا ) رفسلانم مدقاذا انالف یدقا لاقی : ردهنسانعم كلك ندرفسو هتحار

 بوروس رلهبعشو عورفو ررمط "هجن ندنآ هکرونید هکوک لوش هل رسک تكفاق
 ىوعد( ىودقلا ) عورغلا هنم بعذت ىذلا لصالا وهو ودق هلاقب هلوا شاتاي

 لوش(ةیدافلآ ) یئابلا ةماقتسایا یودق هبلاقب روند هفلیرغوط ردعسا هدننزو

 هفلناداآ بوروس هل راجوک هلملب هلغلوا قلقاروق هدبداب هکرونید هتعاجبو موق

 "روک ذمتعاج یرلکدید هیداق هدننزو یده هلیعف كفاق ( یدفلا ) هلوا روک

 اومعفادق موق ءاج یا ایدق یدقن ةيداق تدق لاقب : رد هنس انعم كلكه لر

 سرفلا ىدق لاقت : ردهنس انءم كعروب هلتع رس هلتاصق ( نایدقلا ) ةيدابلانم

۰ 
 تست سس

 | دولک تادق یعج ردیدآ هیح سنجرب هدشنزو هدع ( ةدقلا ) عرسا اذا انايدق



۱۱۹ 

 | (ب)وبدهاومو ناسااشمرابف نمک ندو مطترتک د زوی رم( یقلا)
 كنیم كاف (ونفلا)ىواولا هنسانمم هژافم روند هاب لوج هدننرو هام
 كفلاو یصفكب(انشلاو) هلزمساكفلاو هال تاکرح كفاف ( انقلاو ) هوك
 ونشي ؛وللا اف لا ۶ رد هنس انعم كلا تمدخ لزوک هراکو لولم 4 رمق

  هفلبجف وف هدنزو هوطخ ( هوقثلا ) مهل ةمدلا نسحا اذا ییفمو ةلنم اقوا
 ۱ ) ةي اشفلاو دون اسشااو ( هبصف كم ن وئقلا ) هنسانعم هبت روند

 نیوتف» دوخاب رد, رلهلک انفو یوثفم یرلد رغم رونید هراراتمدخ هبعف كراهم
 رب هربخا هفبس ید هدن روس یکباو هلم اضعبو یرسک كواوو یصق كهم رد
 انتقم ردهیلصا نیم لوف یلص ردبواسم ونژمورک ذمو یعجو درفد ردفرصتم
 هدنسس هد اه تقم کرد حراش ود هس "هغ يدو K ذوخ ام.ندنس

 هدنن زو "اوع را ( 'اوقالا ) یدلبا رکذ ینکب دلک هنس انعم تمدخ فلم
 ارز ردذاش ویو همدا اذا هاوتفا لا : .انعم كغدبا راکتهدح یدآ ر

 لبا كناف ) وئفلا ) یدبا وونفا یلصا ردد یدعتم ردمز ال هئبلا یاب لامقا
 ۴ هعجباذااونفاوئخلاللانف لا : ردهنسانعم كمردکر یهنسنو 4 وآس كن هللنم یو

 ۱ ةزب رکلاوا هاشفلا لکا اذا لحرلا انف لاخ : رد هنسانعم كعروحآ دوخاب رابخو |
 ۱ هعجاذالالا ینتفا لاخ : رد هنسانعم كمردکر ندوب هدننزو لامتفا ( ثقالا ) |

 ] رابخ هدننزو اصع ( انقلا ) رونید هککرب ردعا هدننزو یرکس ( یونقنا )
 هام یلکا اذا انف لحرف انف لاض : ردهنسانعم كع هنسن ولسس یهوقم هنهلو

 ین ىفف لاف ردیف دابمو هدننزو وتف ( ینفلا ) یاب سارشالا تح توس
 || بخ كنهمهم یاحو كت ءرح ( ناوعفالا ) یواولا اونق ونغ اقف ةفئابتق

  رولک اقا یعجج ردهداباب هکردیتسا وباب هدننزو نافع زس همه ( ناوعقثاو ) |
 ( یعفلاو ) هدننزو وعدم ( وعقلا ) هلیفبغخ كلاب رولک هلا هد دشم یاب
 اک اذایصقمو وفم "اود لاق رونید هاودو بیکرت شوق هیدابب هدننزو “یم
 هدماشو ردبدآ عنومرب هدنبرف هکم هلبعخ كەز ( ةناوعفالا ) ناوحقالا هيف
 ندناوعفا ( یاقالا ) ردعتموم رب هدنفلارا حات هللا همصب و ردبسآ متمومر
 هلللالدو هنلئاوا رانا نالوا نان زونه ك هننرب هلتنسانم« یدنلوا رک ذ هکر دعچب
 تبار لوق هنمو رولوا شنرولب یراتنالع یک هیدابا هک ب وک رونلوا قالطا

  قلآ بوربص امامت ېب هنسنر هدنزو وع ( وصقلا ) هربشات یا هما یاقا
 . هدننزولاعتفا ( ءاهقالا ) هغنجا ینعب هذخااذا اوعق لالا اصق لاق : ردهنساتعم
 ۲ یرلکد,دابج هدننزو ةاهم ( :اعفلا ) هاعق یتمع هاصقا لاقي : ردهنسانعم وعق

  هاعش لادم یاخ ( هفت ) وب ةف راب ىا ةاحقلاب ایف لاه روند 1

 ۲ . هدنزو
4 ۳ 

۰ 



۱۱ ۵ 

 نی عفار ندنی دح ردیدآ اضقرب هدنتلیا مینم ( ياف ) ردادن فرحا هدر و

 ردوسنء هباروا ییبآغلا هللادبم

 بابلا رم لح ۳ اياق لاش .: رد هتسانعم كلبا رارقا ی ولطمو قح نالوا هدنتهذ 1

 هلفمرب ىب هنسن» «دننزو وبح ( وبقلا ) یواولا ق همصل رفا اذا ثلاثلا

 تاسکوب ییانیو هعب اصاب هعجاذا اوبق هوبش هابق لاق : رد هنسائعم كمردکرب

 بورد نا رفغز تان هصاخو هعفر اذا ءا.ةبلا ابق لاق ۶ رد هنس انعم قعاب

 امهع امقلا ( هانسادا نارغع لا ايق لاق وه هنس انعم كم روش ويد

 لاش : رد هنبس انعم قلف سوقم بوكا ىب هنسنر ابقو ردیدآ تایئرب هدننزو |

 هنبر یرب كغ ادود یا هدننزو هفرغ ( ةوبقلا ) هسوق اذا ابف “دلا ابق |

 رونید هسابل نانلوا ریبعت همابقوناتفق هدننزو ءا ( هابقلا ) روید هنسشراق
 یس هلوقم عام هدنزو هیرت ) هببقتلا ) رد هببقا ج یعج ردن دنس هدام هوبق ا

 یصم كمدا رب و هابع اذ دا عانلا ىق لاش رد هنسانعم قماصب هنر وار |

 هبلعیف لا : ردهنسانعم كلا یدعت و روح بوبوط هرزوا قح هدنصوصخ |

 10۳ ىق لاش : رد هنسانعم كمع ناتفف ندشاخ اي ندر و ها یف هيلع ادع اذا |

 يتماصي هتبرب ولرب یعاتم ید وب هدننزو لاعتفا ( *ابتقالا) ءابق هنم لعح اذا |
 تیک ناتغق هدننزو لعفت ( ىبقتلا ) هابع اذا عاتلا یتقا لاقب : ردهنتسانعم |

 ان ید ط هسکا همدآ رب و هسبل اذا ءابقلا لحرلا ىقت لاق : ردهنسانعم |
 قشواف یسهروح یک هبق هست رز و هافق نم هانا اذا ادب ز یھت لاقب : : ردهنسانعم

 اد ) ةياقلا ( ةبقل اکراتص اذا "ی ېن لاق : ردهنسانعم قلوا تكسکوب "1

 طقلت تناک اذا راق ة دارا لاق روند دم یج روشود بورد رویا ندننبنم

 برش (ءایافون ( روند ههامورف و سکا و مبل ( ءایاقلا ) هعمج و یا ۱

 نوعا یا "اب .اقون هلاق رونلوا قالطا هناراپ شایع شلوا نما نوعا رج

 E هب هنندم هلرصق و ىدم كفلا و ىع كفاق ) ءابق ) زنا تا

 رط بونح هدهفاسم لیم یکیا هیهنیدم ردسسؤم هدنا ءاپق دعسم هکردیمسا

 هرب هلا هکم و هل رابتعا ناکم رولوا د رکذم ردثّوم یظفل ءابق و ردعقاو
 ) ءابقنالا ( رددآ هدلب رب هدهناعررف ايق هلرصق و ردیدآ عسوم رب ید ودی ۱

 ( يقلا ) ىنا اذا نالف انع يقنا لاق : رد هنسانعم كفلزیک هدننزو لاعفنا |

 نەش وک رغب تب کرد هتساتعم اباق هدننزو ءاسک ( ءابقلاو ) لبسك كفاق

 77 رکذ ید هد هز ومهم و رولو كد 0 رولوا 3 اع

 | هفیادنوب دم لوکس كن همهو ىحق كفاق( ىأقلا)ىابلا (۰ فاقلا لصف 1

 ور سن ءابق و سا يا لاش ردنرابع ه ندرادقم ا فای ۱

 یی

 و سما د مدام شو سم

 هو
me 



  eووت :۰

۱۹4 

 | كوك نانلوا ربیعت کوک رلبحاموبو هر لرف هدننزو هرف 4بدشت ولوو
 ] لوو شبح و طقسم یرلندح ندجر ردددودا و رروئلوف رلبحب و هکر دپ#

 [ قلم ندهضراع یسهوفم قو سرو کر و یمرشپ و هالسح و مو ربع
 ها هوف هدش زو ماهم ) ی والا ( زدی دا هال ر هدیراد سو ردرهاءو

 ي كيم ( ااوفلا ) ةوفلا مبس يا یوفم بول لاب رود هو شوب
 رذلا )ةوفلادرهنکی اذاوفم شرا لاف رونبد هرب نالوانبنم هوف هبدیدست كواو و

 هادو بنما ثاذو ردم رددهودا هکر دپسا ورادو هبوکس كراوو ی كاف

 (واف) راردبا نایب هبرلکدبد یلبنس ناپ هدنادرفم یارب ردمات ےبراتلع بلمتلا
 هدشاطو رد هدنساذح ه رف یراکدید واف 4۱ فاق هک رده رف ر «دنننابا دیس

 بمس تلعق هکر دیفدار و هدننزو وه- ( وهفلا ) یواولا ردبدآ هبحا ر 1
 ( ءاهفالا ) توهس اذا لوالا بابلا یم اوهف هئع توهف لوف رمکللا-ط-

 ؟ رد هنسانعم قوا لفعلا فیضو یارلا فیعص هك ر هلرمک كرمه

 ردندهراج فورح هلدمو یرسک كيف ( یف ) یفابلا هآرلاق اذا لح رلایهفا لاقپ
 مااف ] یلاعت هوف و نوسدلوا یامز رک رولوا لمعتسم هنسانعم .تیفرظ
 نوفک ام مناو ] ىلاعت هوف و نوسسلوا ىناكم كركو ةبالا ۲ تاد ودعم

 لیلعتو [ اف اولخدا ] ىلامت لوف وحم رولوا نوجعا تبحاسمو [ دحاسلاق
 نوجا هالعتساو منضفاام لحال یا [ هبف مفا اهف ] یلاعت هوقو رراوا نوا

 هب هراج هابو اهباعیا [ لأ عوذحق مکنبلع الو ] یلاست هوف وح رولوا
 رولوا فداص هنف رح یلاو هىا [ هبف أرذب ] یلاعت هوم رولوا دارم
 زولوا فدارم هب هراج نمو اهبلایا [ هحاوقاف مهیدبا اودرف ] یلاعت وقوع

 وص رولوا هند انعم عمو تاآ مسن نم یا [ تبآ ممنق ] یلاعت هوف وح |

 هک رولوا نوجا هسیافمو نهمم یا [ ارون نهبف رمقلا لمحو ] ىلامت لوق
 ایا ع انما ] یلاعت هلوف وجع ردبا لوخد هنئي حال لساف قاس لوصف.
 هوف وح رددلاز شبوعت ربنب هکرولوا نونا دکأاتو [ لبتفالا :رخالاق سا

 ضوع ندنسهلکف نالوا فوذحم هکرولوا نوجا شیوعتو [ اهبناویکرا ] یلاعت |
 ۱ ( ابفب ) هبف تیفرنم تبرض یا تبغر نمف تبرض كاوقک ردماز قره#وا |

  خداش ردلمعتسم هدبچعت ماقم ردلخاد هک. یاب یس هلکف هک هدننزو ابسال

 ۴ یلامابجعقرهوا زودهم ربغو زومهم رلرد یلام یحایو یلام یشابو یناماب هکر د
 .ردفج هلوا لصاح هل اکب ندنوب ابجع ردن وجعا بجحت یس هک ءام رفرد هدنلب وت
 رایدلبا لیوا هللا اذه نسحا ام رلذهب رد هدنهتعوم عفر یس هجو ردکعد
 ها وا هک یخ را روتلما ناتا هدننم طه فولت, فسا# طلاق دبع و +

< 

EJ 



۱۱۳۳ 

 هدننزوقح (ىلف)عطقنا اذا عبارلا بابلانم الف * يلا یلف لاق : ردهتسانعم كسك

 هکر دوبلصا رونلواقالطا هنلئاوا كن هنتفو روشو رشا(یعافالا ةيلاف)ردیدآ غاطرب ۱

 تفلا هل رلنالیو هلآرابرقع اماد رولوا يلکنب و هجال آهکردراو "امف ساجر ۱

ر ز راربد یعافالا ةبلافاک | نانو رارولوا هدرب رب بودا ٣
 ۱ هسک |هدقدقح ندکیلد ر ا

 | هنلئاوا كن هنتفو روشو رش هلتهحوب ردبا راعشا ین روهظ برقعای نالي ندنس |

 هک هیمافا دوخای ( هیماف ) یئایلا ردندنسانعم لمقلانع تح رایدلبا قالطا |[

 ۱ قابلا رد هرقر هدنناصق طساوو هدلب رب ةف هکلوا ماش رد هدنن زو هطبالع

 یفو ىلا ىف لاقب : رد هنسانعم قلوا قوب هنسنرب هدننزو ءانس ( هانفلا )

 الاب ریسفت یریسفن هللا مدع كريد حراش مدع اذا ثداثلاو مبارلا بابلارمانف

 نالف یف لاق ادام هت اتم قلاجوق ك ءانفو ردیلباقم اش هانفارب زرد

نس ر لر ک كنه رمه ) ءانفالا ( مرهاذا
 لاش چ رد E نام كانا قو هب ه

 e هد و اسوا ا 0 ى ) هم دعا اذا هاتفا

 ۱ نیت یر ووو لع ان ( ۰ ي اغثلا ) رببک یا ناف میش لاش

 | هدننزو ءاسک (۰ "انغلا ) اضعب مهنضعب یفا اذا اون افت لاقب : رد هنس انعم كليا

 نوهگیدنکوت هدا روا د و دلح روند ه هروب 9 4 ولوحقحا نالوا هدنکوا تان هناخ

 رونلوا ربسعت هرو هکر دیکوا نالوا ندنفررط ره دا ندنکوا و یدئلوا قالطا

 هارادادا هاب اف لاق 4 ردهنسانعم ادا ارادم هدننزو ةاهامم ) ةاناغمل ا ( هدننزو

  یعافا ( نافالا ) امازانل ةقفاوم یا ةانقم ضرا لاقب روند هذعرا اوه شوخ

 | "انفا فلوم هکريد ججرتم هدننزو بنام ردیناف یدرفم ردنا سنخ را هدننزو

 ید رفع هروک های كرتا نا یدلیا لوهد رد هلبا هح وتم e هک ن دنظنل

ق ضعبلا دنع وا و هلبرسسک تك ردونف
 ۱ لماخ و مانک ءادقا و ز هاب هام تم هدام راد *ان

 ) ةامفلا ۲ یواولا رب ۳ اذا سالا ءامقا نم وه لاق روبد هرلمدآ ناشنو و
۱ 

  بنع و هلناهف رولک تاونف یعج هنس انعم هرق روند هرغص هدننزو ةاسح

 هبهعذخ و یک اصح رولک انف یعج. ردنان یرظکدد یزوا تیا هکر دیدآ  بلعشلا

 رعش لاقب روند هجاص نوزوا هدننزو ىلعا ( یفالا ) ردبدا وص رب صوص

ان هدنن ژو ءارج ) ءاونفلا ( نانیف یا یا 11
 روند هل واخ نوزوا 9 ووك: ڪ

 ملت لاق رود هحاعا ولهکلوک شدککو رعشلا ها یا ءاودق ةا سما لاقب 9

 | یسهدامار ز هدن زو داداش ردقلوا ءان نالوایابق هدن وب و لظلا ةعساو یا ءاونف ۱

 یع كف ( ةوفلا ) يواولا ردغاط رب هددج, هدننزو اصع ( اف ) ردهیو
 ۲۱۳۹۵ 7 بستری تا تم

۰ 



۱۱ ۴ 

 قرع اذا هالفو اوظ ول رهلاو "یصلا الف لا : رد هنسانعم كمك نره
 ۲ هاذا فبسلا هالف لاقي : رد هنسانعم یلاچ 4و هحطف وا عاسرلا نم
 زابشهو لئاع هلهطا دعبو رفاسانا دیزالف لض : رد هنسانم كلنا رفسو مسو
 ا ,رییه ( هالفالا ) لهح دمب لفع اذا لحراالف لاظ : رد هنس انعم قئوا

 او هالف مع رهلاو يصلا یلذا لاق, ردفد ارم «دلوا یانعم هلا وش هک
 | لاش : رد هنسانعم لوا لخاد هاروا دوا ینءراو هاب کنش

 رک تلک نددوس ینولوف آب یفحوج كنوتاخو اهاخدوا ةالفلایلا راساذا
 ا نا اه دلو علب اذا سرفلا وا ةأرلا تلفا لاب : رد هئس امم كلك
 لثفا .لاخ ردف دارم هدلوا یانعم هلا ولف یغدوب هدنزو لاهنفا ( ءالقالا )
 نولتف لا : رد هنس انعم قمراوا یتا كرر هب یناوءو همطف اذا ېصلا
 وافلاو ) هدنلزو ودع ( ولفلاو ) هبرسک كاف ( ولفلا ) هلوعربىا ناكلا
 هنر لوفلع روند هنولوف تآو هنس هوسكشا شلسک ندهع هدننزو وم
 ( الغلا ) «دنزو یراکس رولک یو الفو رولک *الفا یممچ روند هتالوا شمراو
 یراوص السا لوف ىلع رونلوا ربیع لوج هکروندهابای زسکلنش هدنزوناسح
 هود یلفا هجوارب ندنج وارب هک رونبد هبا لوش دوخاب روند هلا اب نابلوا
 دوخاپ4وا رولوا غلاب نوک یعندب یممف یملو نوبفو تشاو نوک یجعدرد یمسف

 تاوافو ېک اصح رولک الف یمج ؟رونلوا رییعتءهوا هک روند هبارص شب
 رولک "الفا یمجلا عجو هلنیار مک رولک یلفو هدننزو یلص رواک یلفو رولک
 مثلاو ريمحأو میر لبالل اهلفاوا اهبف ءامال ةز افلاوا رفغلا ىا ةالفلا اوفخا لاقب
 درد هود هک رد هلرمک كنار یلوف عبر هداروب كفلْوم ةعساولا ءارصلوا بق

 ندفم راو نوک یجدب هکرد هلرمسک كنيغ یغد یلوف بغو ردقم راو نوک

 6 ) قالا ردنا  ومرپ هدس وط هدنزو اصع ( 8 ) رام
 هیلط فیسلب هالف لافب : رد هنس انعم قلاچ هحلف هلباوکس تمالو یصف كف
 ةأر للف لاخ : رد هنس انعم كتب ینشاب كمدآ یو اولف هولخ هالف ینعع ابلف
 كالا جارفتسا یندافمو انعم هلا هظح النو راد ینالک ربو لمقلا نع همانا
 دخرو لقع كهدآ رو هبلاعم جرضساو *ریدنآذا رعشلایف لاقب ردلمعتسم هنسانعم

 هزاراذآ هلقعق انالف یلف لا : رد هنس انعم قلآ هنازبم بوبلقوب یتاقعو
 ةأر یلف لاغ : رد هنص انعم كلنب شب یندوب هدنزو عفت ( ةيلغتلا ) ۱

 هالفنمالا ) روند هکلتب شاب ردسا هدنزو هانک ( ةيالغلا ) هالف ینمع

 لاش : رد هنسانعم كمسبا كيتفب یناب یدنک هکر هدننزو لعافت ( یافتلاو

 .هدننزو اسع ( الغلا ) هسأر یلغ نا یهنتا اذا یلاغتو همأر لحرلا یلغتسا

۱ 

۱ 



 ر
r 
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 سس رنده اب مس رکا ارس عج جست

 همهود هلدیدشت كنيع و ىع كيم ( ةاعفلا ) ىمفالا ةريثک یا ةاعفم ضرا

 هدننزو مظعم ( یعفلا ) رولوا هدنلکش یا هکردیمسا افت هنوک رب صوصخ
 ةاعغملاب مسو یا یعفم لج لاش رونید هبهود كکرا شلصاب اغمت ییدد ةاعفم

 : رد هنسانعم قلوا ثیبخ و یذوم یک یعفا هسک رب هدننزو لعفت ( یعفتلا)

 ردیدآ هردرپ هدانم هدننزو هطبالع ( هبعافا ) یفال اکراصاذا لحرلایفن لاق

 تنکوک تاب ییدید یلاح و ردیعج كنظفل یعفا هلیعف كنم رمش ( یعافالا 3

 ردطلغ یرلهخست نیلا نم هداروب روند هنیرارمط نالوا بعشنم هنتلا رب

 ردهلییدقن كنیغ هکلیسهلک افغ هدننزو اصع هلا همجعم نیغ ( اغغلا ) یواولا

 ندحاغا و هنسانعم هيلع روند هکلوکو یدنلوا رگ هکر دفدا .هدانعم *هلج

 هج رکا هفرط رب ناو روند هبهطاوق و هغانج و روید هبوطوق شلزود
 هنق ( ةبغافلا ) لبم یا اغف هغ ف لاق رونبد هکلیرکا هنوک لوا و هلغلوا

 هنق لصا هدقدنلوا سر ابولقم هرب یغوبج كننان هنق لوق ىلع روند هنکعح

 رونید هکعج لوا هیغاف هلکمرو كجج ینوک رب رظنیشوخ و فلطلا ندنکحچ

 تابنینفا لاقب : ردهنسانعم كمربو كجج ینان هنف هلرسک كنهرمه ( ءاغفالا )

 ؛ردهنسانعم كع یغروق امرخ شلوادساف اماد هسک رب و هتیغاف تحرخاذا ءانطا |

 :ردهنسانعم قلوا ریغتم و دسافیاغا امرخ و اغلا لک ىلع ماداذا لح رلا یغفا لا

 | لاغ ۶ رد هنسانعم قوا ربقف نرکیآ نیکتز مدا ر و تدسف اذا ةلخلا تغفا لاقب _

 یغفا لاقب :ردهنسانعم قتلوا نیکرج نکیا لزوکو ینغ دعب رقتف اذا لحرلا یغفا

 لاقب : ردهنسانعم قتلوا شکرس و یصاع نکیا عیطم و نسح دعب ممس اذا نالف

 اذا هاغفا لاقت : رد هنسانعم ققلراط یمدآ رو هعاط دعب یصع اذا لحرلا ینفا

 یا نیا دوخاب ءاوففلا نب ةمقلع ردنداعسا هدسننزو ءاوحف ( ؟اوغفلا ) هبضغا

 : ردهنسانعم قملوا عیاش و شاف هنسنرب هدننزوونل( وغفلا )ردا هک ردا وذفلا

 سیاذا عرزلا افف لاق : ردهنسانعم قعروق نیکا و ىشف اذا اوغف “يلا اغف لاقب

 كك بوبوا هنبزبا كمدا رب هلیئوکسس كفاق و صف كناف ( وقفلا ) یواولا |

 | تكحراش توقف نعم اوقف هرا توقف لوقت : رد هنسانعم تكمروس فزاو

 | تیوص رب هدننزو اصع ( اقفلا ) ردیدآ عضوم رب وقف و ردیولقم هروک هنا
 | هبدم رولک یف یعج رونبد هننزک كقوا هدننزو هفرغ ( ةوقفلا ) ردیدآ

 | هد هما هدننزو ینق ( قفلا ) قابل هقوف یا مهسلا :وقف رسکلاقب یک یدمو

 | صوصخ هنتغاج ربنعلا ونب هدهماع هدننزو “يس ( قف ) ردیعسا یداو ا

 | هتوكس كمالو یصف كناف ( ولغلا ) یواولا رديدا قلامرخ و كلتفح هجن

 1 لوقیلع قمری بوکجندهع یبیرواب رئاس دوخاب ینحوج هدننزو ءاطع (ءالفلاو)

 (۷۱) عبار ا

۱ 



۰ ۳ 

 هلع هنیسف لرفت !ردپعوالسم كهپسفن هدننزو لامقلا ( ءاسخالا ) هنسلخ اذا
 هطب ر, هدننزو هب ( هبصفوت ) ردیدآ ثعاجرب هدنئزو یلعا (یصنا)یسفتاف
 واولا رد اف ید رفع رود هي هاد مزوا یروف هد زو اسع ( اسفلا )

 لا ؛ردهنسانعمیاوا شیکگرب هدننزو ولع ( وضفلاو ) هدنئزو ءاسف ( ءانسفلا )
 وف هد ادهم پوپل هسنک ېپ هعفاو عسنا اذا اوفو ءاسف وغ ناکلا اسف
 اسف ( اتسفلا ) ةربس ىف اهلمج رل اذا همهارد ىف لاش ؛ رد هنس انعم

 راف بوابآق هبرب یرو رونبد هم هاد مزوا یروف هکردف دامو هدننزو

 ,د هفوا نالوا هجرکلاب هدشکرئو ېک بی زو زومو نیسو لاب رونبد ههنسل
 ( ءاتفلا ) یدحو یا انف تبط لوفت هئمو دحاو یاف مهس لاش
 م ومرب هد هنبدمو روند هبارص یجآ شیککو روند هنادیمو هحاس هدننزو
 رالب لاف رونید هیوص نالوا یراج هدنزوبرب هدننزو اسک ( "انعفلا ) دیدآ
 ردبا عاج هل رك كب همه ( "انعفالا ) ضرالا ىلع یرمع هالا یا "اف
 هنس انعم كلا رم ینکیلد ییا كنوناخ هلکللا قرخ یراز نالوا هدفلارا

 اذا ةأرلااسفا لاخ رد ذوخأم ندنس انعم كلبا یک اتصف یب هنسنرب هلعبسوت
 هن انعم كليا تولخ هلکنآ دوخاب كلا عاج ون اخ و ادحاو اهکلسم
 اهب الخوا اهساج اذا ةأرملا ىلا یضفا لاخ نوسلا كركو نوسلیا عام كرك
 ونفا لاف ردلمعتسم هنس انعم كلا سم هرب ینس ۵آ یلا هدننلاح دوضسو ال ما
 جبن كبح ( ةاضفلا ) هدوص ىف هنحارب اهسم اذا ضرالا ىلا هدي دحاسلا
 و اهکلسم لمج یا :اضفم ةأیما لاخ رونید هنوتاخ سلوا رب یکیلد ییا
 واولا یدیاربعم هدیسیکبآ اضف ابا دلاخ و دبع ردنداعسا هدننزو اسع ( انف )

 لاش : رد هنسانعم تكمروس هدو فنع یبهاد هدنزو وطخ ( وطفلا )

 زو هاطعا هلا هم یاظ ( ءاظفالا ) ئابلا ادبدخ اهفاس اذا اوطف ةبادلا
 ( اظفلا ) هقلخ ءاس اذا لجرلا یطقا لاخ : ردهنسانعم قلوا یوخدب
 همه (ءاعفالا) یفابلا هنسانعم مر رونبد هنغاتب یرواپ هدردام نطب هدننزو
 )یخ یی رویکیرغا یک هود شمرسا ( یمافلا ) رونبد ههبیط خاور هلبعف
 زالواریبعتهعم رام هکر دبساهمامن (ةبعاغلا)دب منابضغیاعاف لح رلاق رونید همدآ
 مب رب هدندروب بالکونب هدنزو یلعا ( یعفالا )رونی دهنکسج هنفورونبد هکسچ

 فسو وب و رد, رلکدبد كرکنا هدیکر ردبدآ هبح ثیبخ سنحر و ردیدآ كعاط
 زولوا فرصنم هدقدنلوا رابتعا مسا و فرصنم ریغ هروک هتیفصو رولوا مسا و
 فا هبحف كنيع و كهز ( وعفالا ) رولک یعافا یمج یک یطرا و یورا
 اش رونبد هرب نالوا ربنک یفالب كرکتا هدننزو ةامیح ( ةاعفلا ) ردهنسانعم

 و
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 (اسف ) ینلیا نالوح درد دظرخ هد ر و نزصاقلوا تا
 ۱ اسف و ردندنا یوسفلا یوجتلا ىلع وبا ردهدلب رب هدنسهکلوا سراف هدننزو اصع
 (هوسفنا) ) ردهززواسابفریغ تسسنو و ردب وسنم اکا ید بای ی راکدید هراس

 ۱ هنر داع هک رد دتغل هدهزوم8* هدننزو اصعء ( اسفلا ) ردرعاش رب هدننزو هرگ

 هدننزو ولع ( وضشفلا و ) . هدننزو و-شح ( وشفلا ) یواولا یدنلوا نایب

 :ردهنسانعم قاوا میاش بولا هرحا قلخ ربخو زار هدننزو یلص ( یشفلا و ل
 ( ءاشفالا ) مدتنا اذا ایشف و اوشفو اوشف هلصف و هفرعو هربخ اشف لاق

۱ 

 اذا ربا یثفا لاقب : ردهنسانعم كلتا میاش ینسهلوقمربخو زار هللرسک كنەزهھ

 .اذا دز یثفا لاقب : ردهنسانعم قلوا ناوارف یعوس و یئاوف كمدآ ر و هرسنا
 هل یشاوم و باود سشننم و هدنک ارب هدنزو یشاوح (یئاوفلا ) هیشاوف ترثک

 ردهیشاف یدرفم ردنرابع ندنسهلوقم هود و یو نوبق نایلتوا هدناب هکرونبد
 | مهاشفت لاقب : ردهنسانعم قابای بولاغوج هنسن رب هدننزو لعفت ( یشفتلا )
 ةح رفلاتشفن لاق : ردهنسانعم قلالو یا كنهراب و میف رثک یا مو ضرملا

 بودا اد شود لود قوج یشاومو باود هدننزو ءاعس .( هاشفلا 1 تعستااذا
 . (نایشغلا) رثک و لسانت اذا ءاشف لالایدفلاش : ردهنسانعم قلوا ناوارف و رنک
 ۱ هدیس راف هکرونبد هنتلاح هیشغ نالوا و هناسنا هلنوکس كنبش و یجف كناف
 0 ئابلا ردنرابع ند و. هودنا نالوا ضراع هبلق روند هسا هدزغاسل و اسا

 :ردهنسانعم قهرآ ندهنسن ر ییهنس رب هلن و کس هكداص و یعف كاف ( ىصفلا (

 هدننزو هلصف ( ةيصفلا ) هلصف اذا ايصف هیصش *یفلا نم *یثلا اصف لاقت
 هتکس هنالدتعم ر رونلوا قالطا هغلارا نالوا هدننم یو تدور و ترارح

 ۱ ةتکسیهو ةيصفلا تکردادق لاق یک لادتعا نالوا هحهرکسندع-اق زور رولوآ

 كنه زمه (ءاصفالا) ةفاضالاب و تعنلابةيصف ةلبل و ةيسفموب :لاقب و دربلا و اناا
 صلخم اذا لحرلایصفا لاق ۽ ردهنسانعم قمقح ERE ندتلاح ر هل 1

 هلادنعا هلفلوب تنوکس دوخای قعشواص یرلتسوم زای و شیق و رشوا ريخ نم
 بوعکرومب و اطقسوا ابهذ اذا رطاوا ءاتشلا انع اصفا لاقب : ردهنسانعم قمراو
 ۱ راکش هنغازود كدايص و علقا اذا رطلا ىنصفا لاقب : رد هنسانعم قملجا اوه :

 دیص هتلابص بشش مل اذا دناصلا یصفا لاق : رد هنسانعم قلاق یلاخ بویعشیا

 | یصش لاقب : ردهنسانعم قلث روق بولبرآ ندهنسن رب هدنن زو لعش ( یصفتلا )

 هدننزو هینغ ( ةيصفلا و ) هدننزو هیمر ( ةبصفلا ) صلخ اذا هنم لجرلا
 ) ةیصفتلا ( روند هغلت روق بولیریص ندهنسن زب رد رلیسا ندنبسانعم

 دنع هتنیصف لوقت رد هنسانعم قمرروق بور 1 يدا 8 ندهن هلو
 م س وی سوتین چی لک

 ےل رو تیم هس تمہ ہا دد وت ج 5
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 ا 3و هفلتخا اذا بذكلا یرف لاب : رد هنسانمم كلبا ادب زوسنالبو اخاسوا
 رف لا : رددنس انعم كمزوم ندیکپ بوجع بوسک نهنسل یس4وفم مواطو
 رق لا ردلمعلسم هنس انعم تلاا هفاسم مطاو اهعنسو اهفلح اذا ةدارملا

 رمه (. هارفالاو ) هدننزو هلعف ( ةيرفتلا ) اهملطاو اهرام اذا شرالا
 رفاو اغاسوا ادسساف هفش اذا ءارف لاف : رد هنس انعم ینمراپ هدرلن و هک
 | ها فا لاش : رد هنس انعم كلا ما هلمسم راک وا ردوا یمراکوا یب هنسنر
 الا لانه : : رد ةن انعم كلبا جولو مول همدآ رب رو هحالساپ سماوا هرلسا

  ؛ رد هنسانعم كا ادب زوس نالپ هد زو لامتقا ( ءارتنالا ) همال ازانالف
 وا شوهدمو كاربح هدنزوراسع ( ارفلا ) هفلتخا اذا بذکلا ىرتقا

 رفا هدننزو هم(ذیرفلا )شهد وربع اذا یرفلحرلا یرف لافب ؛ ردهتسانعم
 الب برف هذه لاب هنمو رد هندانعم نکب ملام دانساو بذکر دعا ندنسانعم
 ا هذهام لوقا رود هب ییلغحو ههطاعتو ءوف هدنزو هرم ( ةيرفلا )

 هلل شهلوا عارثخا بولب زود ندیکب هدننزو ینغ ( یرفلا ) ةبلطایا
 ابو میظهوا عولصم ینا یا یرفما لاقب روند هبظع ما لوق ىلع رونید
 ( یا یزفلا ئر وه لاضب هو روید هب هنسل بیو .هدیدنسپ
 رف ولد لاف رونبد ید ه رفو روید هب هغوف شیککو 4۶ بجعپ
 اهاس بیلح یا یرف نبل لا, روند هدوس شلغاس زونهو ةمساویا ةبرفو
 رش لامي : رد هل انعم قا راب هدنزو لعفا ( یرفتلا ) بلح
 E رد هنس انعم قمقج بوب انیف وص ند رو قشنا اذا "ینلا
 هکر د لط ام"نآ هدنزو هیس ( هب رف ) تيمنا اذا نيعلا

 قوس هدننزو باغ ( هاسفلاو ) هدنزو وح ( وسفلا ) یو اولا
 رخا اذا هاسفو اوف و-ش لجرلا اف لاش : رد هنسانعم كاب هحهتسهآ

 اب قوج هدنزو ودع (وسفلاو) هدنزو ناتک ( هاسفلا ) توسالب احر
 هاضنخ روند هنکحو نانروسوا ( ةيسافلاو هایسافلا ) روتید همدآ

 | ) رولوا یویدب ثیافب ردراننم سنج رب لاح ( عابنعلا تاوسف )
 ۶ یم دات ثبخا * هکردیبقل كنهاج رب ندنبهیق یبقلادبم هيف كق
 هاراع كب ندءونم بغل هرو تعاج هکر دو یلسا رهاشنم كئلثم « وهم

 لا ندشاخ مان هربحدرب ندنرلخاخ نج نوک رب هعالت نب دز ندنرلجعا هرالوا
 الغ وب سانلا ءدام لعو مابق هدرباب ی دد ظاکع قوس بولا هتاط یا

 : هلادبع ندنسهلببق وه هدکدلیا ادل ود رديت نديا عفر یفل وب ندزب بولا
 اروم فسو هرکسندکدلیا سبلت و لا یرلخاق لوا وهم نب ةردپ

 رز

0 



(۲۱۲۷ 

 یا كل یدف ارز ردهنسانعم قغانبوا بودوآ هدلا یفحوح و هتیدق هنم لو
 قعاب رابنا هنامرخ و هیبص صقر اذا نالف یدفا لاق راردانبوا كرد یی.
 رقلا عابوا ارابنا هرقل لمح اذا نالف یدفا لاقت : رد هنسانعم قمناص دوخا

 هکایوک هند مظع اذا لحرلا یدفا لاقب : ردهنسانعم قلوا دنمونن مدا رب
 رونبد هنمجحو هنفلنیلاق كثیشرب هدتنزو ءاس ( ءادفلا ) رولوا شلوآ ت

 هتسموک دوخای هلغ لوق ىلع روند هنرابنا لالغو همجح یا ظېلغ هژادف

 : رد هنسانعم قغ روق بونقاص ندهسک ر هدننزو لعاقت ) ىداغتلا ( رونب

 هلنوکسس كنار و یعف كناف ( ةورفلا ) یواولا یباحت اذا هنع یدافت لاقت
 یکلتو روع رارید نیتس وب هدیس رافو هلروک هدنکرت هک رونید هفو رعم ۱

 هندلح یا هسأر ةورف لس لاقب روند هنسیرد كشاب ةصاخو رولوا ندن رتسو

 ردلمعتسم هنس انعم ناماسو تورو انغو رونید هربربق نایلوا یرثا تابت الصاو
 ههجو هلام ركىلع ثيدحىف ةياهنلاقو حراشلا لاق انغو ةورتیا ةو رفوذل هنا لاقي

 لای ذلا فیقث یتف مہلع طلسف ینوعتسو ےھتمسو ینولمو مهتلل» دق ینا مهللا ] لاق

 : نالف لاق الك او اسل اهتمعنب منع ىا [ اهترضخ لك ًایو اهتورف سيلي نانملآ
 هناو فسو نب جاجا ینقثلا یتفلاب داراو ایندلل ربیضلاو ینعع ةورثو ةورفوذ
 هلهحووب هکرید حراش ةوعدلا هذهب هنع هللایضر ىلع اهیف اعد قلا ةنسلاق دلو
 لحر رب هورفو ردشلوا هللانم طیلست ىس البتسا هزاجحو قارع لها كحاجح

 هکرونید هبهبج یلکی كجوکو رونید فتو یروق كولبرب مع ریو ا
 هود كلذک رلراب ندنکوب هود ردبراسابل یرثکدلیا ریبعت هبک كرانیشن مثح

prرا رونیک هتسوا یس هلوقم نابوج یغدینا رونید هعلک نیا مراب شابای  
 شاب كناوسنو 2 هحانو هنوسک نلیک هشابو روند هنس هر وط یحلدو

 هنثت ( نورفلاوذ ) رونلوا قالطا هبیجلد .( ةورفلاوذ ) روند هنبراوتروا
 ( ةارفلا ) ردغاطرب هددج ( نیورفلا قاس ) ردغاط رب هدماش هلپسهفیص
 اهیلعیاةارفم ةبج لاقب رونید هبهبح شهالبق كروك هلدیدشت كنارو ىع كم |
 لاقت : رد هنس انعم كغيك كروك هب هقرا هدننزو لاعتفا ( *ارتفالا ) ةر

 ردبرا هینک رعاشریو سرافرب هدننزو هیس ( ةيرفلاوذ ) هسدلاذا اورف ی
 "هدنس اضقورح ( نانایراف ) ردب دآ لحر ر هدتننزو ناو ( ناو رف )

 ( ءاو رف ) ردند | روا نا دحا مک حن دجاو میت نب دج رد هب رف ر
 یرح ( یرفلا ) *ابلا رد هدلب رب هدناسارخ هدنن زو ۵

 یي نوسل وا خاص رکو دساف كرك رد هنسانعم قمراب یب هنسنر هدننژ

 ادس اف هقش ادایرف هبرغ هارف لاق نوسلوا نوعا حالسا رکو داسقا ر
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 رونس» هدننزو مشا (ذپجفا) ردءاوجف ىنتؤم روند همودو همدآ نالوا
 هفرال ب هنسلرو هفذک اذا ابف لا : ردهنسانعم كلا نایعو فدک
 امو لها هلرسکكت هزسع ( ءاجفالا ) ها اذا هنع هاجف لا : ردهنساعم
 ءو اذا دز یجلا لا ؛ رد هئس العم كلبا ميسون یسوصخ هفف هقرط
 ۱ هبرسک كافو هدنزو اس« هلا همه یا ) الا ( 4 ابع ىلع ةففنلا

 وخو ذیذل هدنرشابم هنضط كمامط ردکید جياوځ هک ردهنسانعم رر, ردنتل
 رابع ندر هنسن یلاثما لفارفو نبجرادوربپ نالبلوف هرج نوا اوا
 یمچ ردص وصنع هننالوا سباب كرلنآ لوف ىلع رلرید كبد زارفا هدیسراف
 ها وعلا ) اهنم ةسبابلا یهوا اه ررز ابا یا كردف ءاعفا رثکا لوفت رولک
 رک ذپس اک رد هنس انعم مالکلا یوسف ءاوصفو رد هنس انعم اعف هدننزو ءارص

 اب : رد هنسانعم ىنءوف هجفوچ یجاوحه,رجآ «دننزو هفت ( ةيعغتلا )
 قلوا مجارو بهاذ هموهفع یانعمرب هلمالک رو اه رزاب ارثکاذا ردقلا یسف
 ؛زو هرم ( ةوحغلا ) بهذ اذا اذكىلا همالکب ىسف لاف : رد هنسانعم
 یوصفلا ) ةدهش یا ةوسف انها لوغ ردیس هعطقرب هک رونبد هنلب مموک
 زو ءاولغ 1 *| وسفلاو ( هدننزو "ارصح 1 ها وعفلاو ( *دننزو ی وعد

 /ارفاب ندنق ابسو قابس هکر وند هنبه ذمو انعم قحهوا بهاذ نهذ كمالکرب

 تفرع لوفت ردنرابع ندنلأامو لولدم نج هنلوا لافتناو مهف ند هرت اس
 رج ( ةيحفلاو ) هبهذمو ءانعم نم ىا ههاوعفو هناوعفو هم الك یوسف نم
 | رد معا وخاپ رونپد هبا روچ یروط هدنزو هبکر ( ةيعفلا ) هدننزو
 و یهنو یرسک كاف ( یدفلاو ) 4برسک كاف ( هءادفلا )
 رد هنس انعم قم رثروف یتس هلوغم راتف رکو ریسا بو ربو لدب 4برصت
 دد یطعا اذا ی دفو ءادف هدش هادف لاف رد هدنلزنم كما ارتشا ندیکی
 انعم "ادف هدننزو ةاهابم ( ةاداغملاو ) هدنزو لاعتفا ( "ادتفالا ) هذقنف
 :زولع (یدفلاو) هدننزو "اسک ( ءادفلا ) هادف ینعع هاداف و 4 یدتفا لاخ

 هلکن آ هکردلدب لوش هدننزو هبتق ( ةيدفلاو ) هدننزو ىلا ( یدفلا و )
 دراغکو هنلوا اطعا نوجما یقفلوا صیلخیسفنیدنک ندهدام رب كمدا رب دوخاب

 اردا فادرا و جوزت هنسدلک هدح یتنفل هدف رلپرع و ردفورعم یدق

 ؟یدنلوبو كدف تخرط ینمی هيف تنك ایفا كتدف و كيده ىلع نخ نولوق
 وسلوا ادف سفت اکس همدا رب هدننزوهلعفت ( ةيدفتلا ) ردکعد لوا هرزوا لاح
 ارك كرم ( *ادفالا ) كادف تلعح 4لاق اذا هادف لاه : ردهنسانعم كجد
 ارپسالا هادفا لاخ : ردهنسانعم كلبا لوبق یبهیدف نانلوا ضرع ندنفرط ربا

 لبق



۱ ۵ 

 باش هکردندنسهدام یف رلن و هرزوا "یاب كحراش هیقفلا هب یفا ۹ تل

 دوحای ندنادحا یمکحرب دوخای ندنناوح كنهثداحرب یوتف ارز ردهتسانعم یوق

 رولک یوانف یمج كنظفل یوتف و ردنرابع ندتبوقت و نایب و لح یک 6

 ردهلیبق رب ندهلیجب هلرسک كناف (نایتفلا) ردزئاج هدملیهف كواو و هلرسک ك
 تورم و مرک هدننزو هونا ) ةوتفلا ( ردن د وضتم باعصا هک ینابتفلا قم

 هد رئاصب فلوم مر کلا یا ةوتفلا لها نم وه لاق : رد هنسانعم یدرمناوج

 ( یاغتلاو ) هدننزو لعفت ( یفتلا ) 1 و ردشلتا طسب هرزوا یقح یفوب ۱

 یافت و لحرلا یف لاق : رد هنسانعم قلوا یبحاص توثف مدآ ر هدننزو لعافت

 رد هنسانعم قعشراب هدناب توتف هدننزو ةاهابم ( ةالافلا ) ةوئفلا لها ناک اذا
 هدنن زویمس ) قغلا ( ةوتغلا ىف مبلغ یا موتفف یوناف لوقت ردند هبلاغم باپ

 Ray ماشه هدننزو نسحم ( یتفلا ) رونید هنس هل كنرشع

 | هرح روید هنستسدوص وب هدننزو ةدع ( ةتغلا ) ردیدآ تكلوار ص

 ۱ اتفا لآ هثلثم یان ( ءانفالا ) یواولا هلن رك كناف روك نوتف ىج هتسانم
 یواولای معا یا یئفا یت - لحرلا ادع لاق : ردهنسانعم قلاق بولت روب هدننزو

 ۱ قجآ هکرونید هنب رب قلارا كنهنسن ییا هلیئوکس كيجو یصف كناف ( ةوجفلا )

 | هني و یب لوقت رونید هرب ولنادیمو شیککو ةحرف یا ةوجف امبنس لاق رولوآ
 هبادو حاس یا رادلا ةوعف لاش روند هنسولوحواو هعسنم ضرا یا ۶

 هدرب كرکو نکرروط كرك روند هنغلارا كنغنرط لوص هلبغنرط غاص كن

 ( ءاوجغلا ) هدننزو ءاسک رولک ءاجفو هلن اهفرولک تاوجف یمجج نوسلوا هدنربا

 | ولنادیمو قچآ هدنرفب شیرکو روند هطرا شیککولنادیم دوب هدننزو ءارچ
 | ثنؤم ندنسهلک یجفاو اهدبکنع اهرثو دیعبلا یا ءاوجف سوق لاقب رونید هباپ

 وعقب هاب اف لا : رد هنسانعم قجآ یهنسنر هدننزو وحز ( ویلا ) ولوا

 اف لاق : رد هنسانعم قلفولنادیمو قحآ ندنرغب یتشب ربک كنای و هعف اذا | ِ

 : رد هنسانعم قلچآ هدننزو لاعفنا ( ءاجقثالا ) اهدبک نع اهرتو عفراذا هسوق

 ندنرفب یشب ربك كباب هدننزو اصع ( اجفلا ) عفنا یا یجفناف هباب اجف لاقب
 اهرتو دعب اذا عبارلا بابلانم اجف سوقلا تیجث لا : ردهنسانعم قلوا والنادي
 قجاو ولنادیم یرلقلارآ كنب راردلابای كنس رازی دای كنب رلقلیوا كمدآرو اهدیکنم
 هیفاسوا هیتبکروا هبذخف نیبام دعابت اذا لحرلا یجف لاق : رد هنسانعم ق وا

 لاقش : رد هنسانعم قلوا ولنادیم ندنر یر یلریکس درآ تنهود ضعبلا نع

 | :ردهنسانعم قلوا ولنراق وی كي هقانو هيب وفرع نام دعابت اذا ريعبلا ی

 | هرزوا روکذم فصو هدننزو رجا جا ىجفالا ) اهنطب مظع اذا ةقانلا تیجف لا
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 ۱ ۳ و

 اط یبا وأفو هقدو هب رش اذا ثلاشلا بابلا نم إأقو اواف نالف سار یاف
 مالموهحژود نالوا هدنفلارا هب یناشاط هرات یکباو رونب» هغب را نالوا هدنفلارا

  طاص یکولو- هدن فلارا غاطو روند هنس همطف ینلموف هم رکدو روند هر
 وانو ردبدآ هیرفر هدنلپا دیعسو روند هرب اب یلفاروئواو زود نالوا
 لو ك هردو ردبد عع ومر, هدنس هبحا جودو روئېد هماشخاو روید
 هرهمو رونلوا ریمل زووا هدیکرت هوا نلئاوباب یسهن روا هکرونبد هنبرپ قهرا
 _یکیددواف هلرمسک كن هزم ( "فال ) رونبد هرب ملو زود ك یک یس هش
 قاراب یفر هوا هصخوم یئب لوف ىلع ردهنسانعم ینمارغوا هروب م منسوم
 ( ءابفلالا ) ةصضوم مشوا وأفلا ىف عقو اذا لجرلا ىأفا لاش : رد هنساعم
 كنەنسل ىکباو حفاا اذا ؟یشلا یآفنا لاف : رد هنسانعم قلجا هدنژو لاعفلا
 هلن ر و جرفا اذا امهنيام یافنا لاق : : رد هنسانعم قلجآ بولپربآ ینلارا

 هدع ( ذثفلا ) عدسنا اذا "یشلا یأفنا لا : رد هنسانعم قلرابو ینمالنج
 همه فلوم رولک نوئفو تاثف یمج رد هنسانعم هورکو تعاج هدشزو
 ر دندنسانعم قش هدنو و ردندنسانعم عوحر دنا ردشابا تپ ید هدناپ

 | ( ةيهفلا ( هنسانعم 4هشنف روند هنشاب رک ذ هدنن زو یرکس ) ىوأفلا (

 . هدننزو "امس ( "انفلا )ینابلا هلوا زدب ود ېک ارصع هکرونید هرپ كسکوب لوش
 بش اذا بارلا بابلا نم ءاتف مالفلا قف لاقب : رد هنسانعم قلوا تیکب ولناق ولد
 اش یا RA رود هناوح ولناق ولد هدننزو اصع ( هءاتفلا ) ابابش
 ناوتف و ناینف هدنس هبنش رونلوا قالطا همدآ د رغاوح و م رکو ین و

 رواک یر هلن” رولک وتفو هلل مک رلف رولک هوقو نابتف یعمج رونید
 ىنغ ( یتغلا ) هلاغف رولک تابنف ىج روند :انف هدنتوم هدنزو یمع
 هاسک رولک هانف یمجو هسبتف یوم رونبد هنښک كناوح ره هدننزو
 قافجوج یفالغوارپ هدنزو هلعفت ( هیتفتلا ) "باش یا یف رو لاقب هدننزو

 هلدلوا تبكي دعب نم اک او كلنا هلماعم ن

 «E رد هنسانعم كعد زوس ېک ر دبیع یو قلقحوچ دعب نم اکس الثم
 فن هدنزو لعف ( یتفتلا ) نايبصلا عم بعللا نم تعنم اذا تنبلا تيتق
 دک ندنظخل اف هک هلاغف ( نایتفلا ) تفتق تنبلا تیتفلاه ر دعواطم
 اتفل) راهنلا و لبللا یا نابتفلارک ا ام هلعفا ام لوقت رونلوا قالطا هراهنو لبل
 : رد هنسانعم كلبا راهظا و ناب یموصخ لکشم رب همدآ رب ھر سک كره

 (یونفلاو ايتفلا) ردندانعم وب یساتنا كنیدنفا یتفم هل هلابا اذا الا ىن هاتفا لاخ

 كنلاؤس نالوا هدننض نایب و لح یلگدم ا ئاس ردرلسا هلیعف و ىم كرلاق
 قلا لحا نم وه لاقب یدلوا بلاغ هدنباوج هاثسم كييقف هدعب رونید هنباوج

 ۳ ی

iw. 
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 1۳۲۲۳۲۲۲ تو و سس سس :

 : ردهنسانعم كلا لبق بودا ینوشوا هنیرزوا هسک رب هلتنواعم هتیر هعوب

 ردقن رها رد هنسانعم كجا یتن وشوا هن رزوا بوشفوح ندارو ندا روش لوقلع

 انههنم اؤ اجوا اولتقف هيلع اونو اعت اذا هيلع اوواغت لاقب هد هسیا راز لبا لتق

 همخت نددوس سپ روای هود هدننزو اصع ( یوغلا ) هولتش ۸ ناو انههو
  یوغلاقب: ردهنسانعم قلوا لجمولوابویاقرآ كيهلغلوا عونعندکعا هعدوخابقلوا
 داکو لزیف عاضرلا عنموا نبللانم میشياذایناملاو عبارلابابلانمیوغ یوغو لیصفلا

 یصف كنيف ( ةبغلا )ردلعافےسا ندرونم یانعم هدننزو فتک (یوغلا ) كلهب

 ةيغدلو لاقب ردکید هدازمارح ردیلباقم هدشر هکرد هنسانعم هبنز هلسنکو
 ردندامسا هدننزو هبس(هوغو )هدننزو هبنغ(ه وغو)هدنزو ینغ(یوغ) ةنزیا

 رلیدلک ادفاو هبیوفطص+ترضح هاکردهک یدبا تعاجرب هدننزوناپح(نایغونب)
 قالطا نادشر ونب بودا لید یرلتیسح مالسلا هیلع مانا لوسر ینراهینک
 سان ند هفلتحم ساشنحاو رونید هب هکر کچ هلبعف كنيغ ( ءاغوغلا ) رلیدلیا
 ندهفلتخ سانحا ید و (هواغلا)ردشلیاتبب هدنسهدامنیغ ینو فلوم روند هریک

 ) یوغلا)رددآ كغاطرب ) هواغ ( ردیدآ تاب ر ورود هرثک سان عمتج

 كن هحرکلاپ هدننزو نسحم ( یوغلاو ) هدننزو ینغ( یوفغلاو) "هدننزو اصع

 هیصعم ( هبوخم ) ایل یا ای وغمو ای وغو یوغ تب لوق روند همدآ اهو
 دبع ن داععا هدننزو .هنسح ( هب وغم وتا ) ردیبقل شهاب نب مرحا هدننزو
 هللا نجرلا دبع مالسلا هيلع مانا لوسر مالسالا دعب هكر ديس هينك ىزعلا

 (ءاوغنالا) هنسانعم هیوار روند هنمولطوص ولط ( غي واغلا ) رایدروپ هیت
 ی وغنا لاق : رد هنسانعم كمشود هتل الط بو وا هسوهو اوه هدننزو لاغفلا 1

 هنغل دنآ كيسعش وترب هدننزو هاعس ( ةيابغلا ) ییابلا لامو یوهنا اذا لحرلا

 رثبلا ةيايغ ىف عقو لاقب روند هند كنويقو ردلکد وترپ سفن روند هنسایضو
 باب رونید هب هنسن ندا هکلوک اقلطم هرز وا ناسناو اهرعق یا

 هنس رب هدننزو ةاه ابم ( ةاياغملا ) رديدآ عضوم رب هد هما و یک ناییاسو
 یا فیسلاب هسار قوف موقلا ایاغ لاق : رد هنیسانعم قلاص هکلوک هرز وا

 هغاصسو یدلا یا ةياغلا غلب لاقب : ردهنسانعم ماصاو تيان ( ةياغلا ) هناولظا
 ( *ایغالاو ) هدتننزو هلعفت ( ةييغتلا ) رد یاغ یجب هنسانعم هار روئید

 انیصن اذااینییغاو ةياغلا تبیغ لوقت : ردهنسانعم كيکيد قاصس هل رسک كەز
 باصسلا ىغا لاقب : رد هنسانعم قمروط یک ناییاس دولب هدنزو اوه ءایغاو"
 ۱ : 1 ماقا ذا :

 یبهنسنرب هلينوكس كنهرمهو ىعف كناف ( وأغلا ) ىواولا (» *افلا لصف ۰)
 لاقب رولوا یاو یواو هکرد هبانعموب یخد یأف هک هتن ردهنسانعم قمرا بور 1
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 (یوافتلا)هنسانعم هيز روند هروقچ شلزاق نوجایدیس نالمرا و ةكلهم یا "

۱۱۴ 

 ىا كلذ *انغ هبفام لاخ و هام ًأرجاو هلع با یا هلافمو هانفسو نالف هاش
 نالوا لساح هلکناو یلاح قاوط یفرب كل «دنو مپ 4 مالطسالو هنساقا

 یفثسسم ندا هلبببس هنس ر هب كنبف ( ناپفلا ) ردفوب یوقت
 باسبلا نم انابنف اهجوزب ذأرلا ثبنغ لافب : رد هنسسانعم لوا تسجابثحاو
 هکرونبد هزاوآ قح ه4وا كاب رط هدننزو هاسک (. ءاثقلا ) 4 تنغنسا اذا مبارلا

 لرل رواد دورمس هدبسراف رونلوا رېبمن را هدیکرت ردفح هوا یزاوآ هدنناوخ
 ٩ رد ناموفق رب هدنزو ءا ( هاشلا ) برطلا هئوس یا انف تمم

 3 ر ییدلبا ىنفت كن هدناوخ ردنعل هلبغبطخ كابو هدنزو هبغا ( بنغالا )
 | ينفا مهاچ لا یک ینعمو هعشوفو میسفلو قرن اللم روئید هکنهآو همقن هوک
 ۷ كن ءمه ( هانغالل ) ردزلاج هد ۵ رسک كب همه هدنویو هانفلانم عون یا
 | ( انغلا ) اهک الما یا سورعلا ءانغا اولغ لاخ رونید هنب رازاهج كرانباك هبهف
 زدنرابع ندننبافک عموم كن هنسنرب هکرد هنسانعم هنثم ېک ینغم هدنزو اسم

 ( فو ) (هینغ ) هسنم ةنم یا هنم نفسو نالف نم اش افك ناکم لاقي
 هدبدشت كتابو یضف كنبغ ( ىلا ) یواولا ردندبءاسا هدنرلتزو یسو هب
 هلضاذا یناثلا پابلانم ابغ لحرلا یوغ لاغ : رد هنسانعم قفوا ماركو نوغزا
 هل رهلر دوخاپ كنهردر هدمنهح یغو هلنما اذا هربغ ءاوغ لاغ رولوا یدعمو
 [ ابف نوفلب فوسف ] یلاعن هلوق هنمو حراشلا لاق كلذ نم هانذاعا ردبسا

 هارکو نوغزآ یغدوب هدننزو هاه ( ةياوفلا ) رهنوا منهج ىف داو وهو
 هدنوب لض اذا عیارلا بابلانم ةباوغ لحرلا یوغ لاقب : رد هنسانعم قتلوا
 ( نابلاو ) هدنزو ننغ.( یوفلاو) ( یوافلا ) ردلکد زئاجآ هدنزو هباتک
 هارعشلاو ] یلاعن هوفو روتبد همدآ هارکو نوغزآ ردرلفصو هدنزو نار
 اذا یعاشلا نوبح نیذلاوا سانلا نم لص نموا نیطابشلا یا [ نوواقلا رم
 رونلوا قالطا هشاب كجوک یواغو مهیف سیل اج مهابا هحدل هوبحم وا اموق ایه

 روئلوا قالطا هب هکرکحو ریفص یا وان سأر لاخ ردتماص ندلادتعا هک اب وک

 بور دزآ یمدآرب هدننزو هلعفت ( ةب وفتلاو ) هل رك كنءمه ( هاوغالا )
 پولاچ یدوس هب وذنو هلا اذا هاوغو ءاوغا لاق : رد هنسانعن لق نوغزا
 ( ةاوغلا) ابلار هنریص اذا نلللا تب وغ لوقت ردلهعتس هنسانعم كلا درغوب

 لافبرولک تایوفم یمج هنسانعم هاضهرونبد هرب قحمزآ هل دددت كواوو یمن تایم
  شرالاقب : رد هنسانعماوقم هدنزو ةاوهم (ناوفلا) تالتعم یا تای وغم اوعقو
 ةبوغافمقولاغب :ردهنسانعم هکلهم هدننزو هیغآ ( ةيوغالا ) ةلنعم یا ةاوفم

 کم
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 قلوا زاب یو ینفتسم ندنرب یرړبو ینغ ینعب دیز ۍناغت لاق : رد هنس انعم

 | لعفت ( یفللا ) ضعب نع مهضعب یفتسا اذا موقلا یناغت لاقب : رد هنسانعم
 | قمالرباو ینغ عب لحرلا یتغت لاقب : ردهنسانعم قلوا نیکتز یخد و هدننزو

 | لزغت هللا ربلد رب هدنسهدیصق عاش و هب توصاذا رعشاب یتفت لاقب : ردهنسانع"
 | :حدم هلا رعش یمدآ زب عاش و. اب لورغت اذا دا رلاب نفت لاقب : رد هتسانعم كلبا

 | ( ةينختنا ) هاجمهوا هحدم اذا ديرب یتغت لاقب : رد هنسانعم كلتا وجه دوغا

 | اینغ هلمحیا یلاعت هللا هانغ لاق : ردهنسانعم قلق نيكتز یدآ ر هدننزو هلعفت

 | ارتد هدنرعع صاش و هبیفت اذا هو رمشلا هانغ لاقن : زدهتسانعم قمالراو

 | ىدا رب هدرعش و اب لزغت اذا ةأرلاب رعاشلا ینغ لاقت : ردهنسانعم كلا لغت

 | شوق و هاجهوا هحدم اذا دیزپ ینغ لاقب : رد هنسسانعم كلیا وه ارا اد
 (ءانغالا) توصراذا مایا ینغ لاق : ردهنسانعم كوا هل زاوآ نیشنلد و فرطل

 ابنغ هلعح یا یلاعت هللا هانغا لاق * رد هنسانعم كلبا نکنز هلرسک كنه |

 ( ةينغلا ) رکذیساک ردلمعتسم هنسانعم قعوط ینرب بودا تیافک هیهنسن ربو |

 هکلنیکنز هلیعخ كرلنیغ ( ناینغلاو ) ردیواو هک ( هونغلاو) هلرسکویعط كنيغ |

 راغ ناینغو همنغ و ىغ یا ناینغو ةونغو ةینغ هل لاش ردرلعسا هکروند ۱

 یر ( یفلا ) رک ذیساک ردنرابع ندقلوا زاب یب هکرد هنسانعم تیافک هلی |
 | ناینغالو ةينغالو یتغمالو ینغ هنع هلام لاقب : ردهنسانعم تیافکند وب هدننزو |

 ردراچا و جاناکا لاحهمجب ردقوب یمانغتساو تیافک ندنآ كنالف ینعب دیهلامیا |

 | ندکدلیا تماقا یناکسو لها هدنآ هکرونید هلزنم لودش رولوا ناکم ما یتفماو 1

 | لاقب : ردهنسانعم لزنم اقلطم ینعب ردماع لوق ىلع هلوا اشک بوجوک هرکس

 هنئم یتغم و ماع وا هنع اونعط مث هلبها هب یتغ یذلا لزنلا وهو مه انغم الخ |[

 | روند همدا نیکنز ( یناغلاو ) هدننزو قو ( یتغلا ) رکذساک رد هنساتعم

 | (ةیناغلا) ردتعاج رب ندنسلبق نافطغ ینغو رفولاوذ یا ناغو ینغ لحر لاق

 | هبلاط هبهسک یبیدنک بودبا تبغرو بلط یتسیدنک سان هکرونید هنوناخ لوش |[

 | بیذ هلیلاج و نسح قنور هلغلوا رادنسح و ربلد كب لوقیع هیلوا رکشهاوخ و |

 | یدیعنولقن هلحرباس بودیاتماقا هدنسهناخ ینیوا دوخاب هلوا زسحایتحا ندشز و |

 | جوزلاتاذ رک هلوا نمادکاب و هفیفعهکرونبد هبوبحم هزات لوش دوخاپ هیلواعقاو

 | بلطتالوبلطت ىلا یا ةيناغ ةأرما لاقب رولک یناوغ عجب نوسلوا كرك نوسلوا |

 | ةباشلاوا ءابس ایلع عقب مو اهبوبا تيب تينغ یتلاوا ةنبزلا نع اهنسح ةينغلاوا |

 | یصف كرايم( ةانغلاو ینغلاو ) هدننزو باصس ( ءانغلا ) الما جوز تاذ ةفيفعلا

 | هنع ینغا لاق ردنرابع ندقمنوط یئرب كنهنسن رب هکرد هنسانعم تیافک هلیععو
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 6 سنا ) قبق تشاو نی هاتف 0 قوت تا یه: رد هتتس
 م هبلعیدغ یا لوهملا لم سرما لع ی لاش : ردهنسانع« وغو «دن زو وف
 لوهملالم شب رلا لهیغنا لافب ؛ردهنساذهم یھ 4ہک تنه ((ءاف لا ) قا
 لعاوب یا لوفت ردهئسانع یاوا ولت ولب ,هالبااوه نوک نوش و هبلع ی ی

 لاش : ردهنسانعم قلوا رم روکه لک کد واب هنکوا كاله ماشخاو ههقمارازا لورسا

 همذآ شم وفوا هدننزو افق ( اسفلا ) اهلالح مث ىا لوهملا ىلع انتنب ۳
 ردیو اسم یسهبنئو یمجو درفم كنو هباع یمخع یا اڅ لحر لاقب روتبد
 ۲ تی ها هدننزو "اسک هاو رو, دمااهدنعج و سا روسدنابغ همس هبت دوحاب

 3 هل هاوقم هلفوطو هنفنو قاربط یرلک دنروا هرزوا ماط دوخاب روند هنناو#

 ۱ ثاقل و ت یآ اھو روند هاو هبطا *دنمجچو ناوغو ناب هدنس هیت كن و روند
 هلغا وا دواب هداوج اشو روسد هنس وف سالبو لوح ی راک دکحهنرص نوا

 ې هلا فقس هلنوکسكيهو یصفكنیغ (یسنلا) رک بساک روند هفلوا روتسم لاله
 هخلوا یئولب اوهو هنبطغاذایناثلا بابلایماب تدلاتی لوقت ردهنسانع,ك روا

 ماذا او ىم «امسلاق لاض هنمو رد هنس انعم قاوا نر وك لاله

 هدنلنفلاما هلیعف كنیغ (اغ ) ردرلتغل هسأرب ردلکد ندنسمدام مغرلتوبو لالهلا
 هدننزو هاعصاف ( هایماغلا ) هقاواما یا هتاواغ لاغ ردحاتفتما فرح هکردتفل

 هدنئزو هف رغ ( ةونخلا ) یواولا ردبسا كب رب ندنرا هوب یسراف الو

 ینغیا ةونغ هنع یل لوفت ردنرابع ندغ» الوا جاتع هرهغ هکر وند هکلنیکتزو
 ردندهبنآ یانعم كيا لها هسکرب هلرسف كفلاو یرسک كنبغ ( انفلا ) یثابلا
 جوزناذا عبارلا بابلانم انغ لحرلاینغلاغ رونلوا افتکا ندمرحمن هلبسلوا اربز
 لاقي رولوا دودع ىلا هدق دلوا حونفء نیغ هدنوو رد هنس انعم لوا نکنزو

 نوناخو رک ذیساک رد هنس انعم "افنک او تیاغکو رقف دنم ءانغو انغ نالف غ

 قلوا مقم هدلح رو ةياغ تراصانا ةآرملا تانغ لاق : ردهنس انعم قلوا هبا

 كلربدو هبماقا اذا ناکلا ىنغ لاغ رولوا تغ دخت ندەرا لا هک دهن
 لاقي : ردهنس انعم قلوا قالمو شاعاذا نالف ىن لاق : رد هنمانعم كءروس

 تبثغ لوفت رد هنس انعم قمروط ماودلا bi هدنفاتس ود تكمدآ مو قلاذا هغ

 . وولوا یم لس زاجم هک ردلمعتسم هنسانعم نوک قلواو تیقیا ةدولابنم تا

 هد رلنوب هدننزولاعتفا( هانتغالاو *انختسالا )ايف تناك یا ةماين انراد تینغ لوت
 ىف ىج ینتتغاو لج رلا ینغتسا لاض : رد هنسانعم قل وا نیکنز
 لاعت ها فسا لاض : رد هنسانعم كتسيا تهنیکن ز هانفتسا و

 . قلوا نیکنز یخدوب هدننزو لعافت ِب ین اضتلا ) هینقب نا أس ىا
 اط
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 روند هب. هفاسم یمنآ قوا ۳27 هرم 2 وا ) معو فتلاذا تب الغ

 ىرج » لثلا هنعو هل رسك كنيغ رولک ءالغو هناصف رولک تاولغ یمج

 شدت a یا RS هکر دیعج كن هيڪ ذم تایکذم هداروب * *الغ تایک دملا

 ینآدیم یک عذح رولوا ولان ادیم رلدآ نالوا هد هروک ذم نس ینعب روند هرلتا

 رووا دارا »د:ءقف وم هسک نالوا قاف هننا رقا هدتلیف نادیم لئمو نزلوا راط

 رد رلطبتا ی ۳۰ هک روتید هق وا ندیک هغاربا هدننزو رانم ) الغلا 3 ۱

 لئاوا شععاب بولک هلن رس تكفلولناق ولدو كولغ نم یا كناولغ نم شف

 ( ناولغلا ) هدنغرمسو هلوا ىف یا هایش ءاولغ یف كلذ لمف لاقت روند هنماکنه

 ( لاخلا ) ,هژاولغ یا بابشلا ناولغ لاقب : رد هنسانعم *اولغ هلیمط كنيغ |

 رود هغلاب هدرخ و اس (( الغلا ) نیس یا لا مع لاقب رونید ها زوم

 ردفورعم بیط هکرونسد 4 هیلاع هدننزو یرکس ( یولغلا ( رولک هیلغا یعجب

 ارز یدلیا طاغ کیا تس هدهرزوا قملوا نیما تكسرفر یرهوحو رک دی

 میر هدنلحم هلا هلمهم ید یرهوح هعسزد حراش رد یولع هلا هلمهم لوا

 لاقب : ردهنسانعم قمازوا بونلی وب تاب هدننزو لعافت ( یلاغتلا ) ردشلیا

 ىلاغت لاق : ردهنسانعم قعشم رص هنب ر یر بوبازوارلتواو بهذ اذا ةقانلا

 توازوا رلتوا یخدو هدننزو باشبشعا ( ؟البلغالا ) مظعو فتلا اذا تبثلا

 ( "التغالا ) یلاغت ینعع تدنلا یلولغا لاق : ردهنسانعم قعثعرص هنی رب یرب

 ییابلا ع رسا اذا ریعیلا یلتغا لاش ردا اعف كم رو هلنعرمس هدننزو لاعتفا

 كنهرمه ( ءالغالا ) تشاچ اذا یناثلا باسبلا نم انایلغو ایلغ ردقلا تلغ لاقب

 اهالغوردقلا ىلغا لاقب : رداهنسانعم قمانیق هدننزو هلعفت ( ةيلفتلاو ) هی

 هاف لا : ردهثسانعم تمرو مالس هل راشا ندقاربا همدآ رب هیلغتو اب شاجاذا

 هاش را دكر ردندآ يور ؛بیط ( ةيلاغلا ) هب راشاو دعب نم هس اذا

 یس هدام لصا رد سونیئاج ندبا داجا یئآ ادشبا ردندهمدق تابکم را رد كسم

 هجو یملوا ولو ردرلوس رطقم وبشوخو دنبلسعو یغای ناب و ربنعو سم ۱

 لحرلایلغت لاق : ردهنسانعم كغروس هبلاغ هدننزو لعفت ( ىلغتلا ) نده

 رونید هکللا زواج یدح هدهنسنرب هدننزو هینالع ( ةينالغلا ) ةيلاغلاب قلخم اذا |

 ( وعلا ) یواولا یاغتلاب یا هنالغ ةعاب لاق ۶ ردهتسانعم یلاغت رد هدئاز ین 9

 , لوق روند هنعثراس ياد ردتفل «دهلبنوکس كمالو هدننزو اضن ( ءاولفلا )

 " یلافت لاق : ردهنسانعم تک ىنا بویل وب ز یمسق راوطو مذئرا اذا تبثلا یلاغت

 ۱ رد هنسانعم قمانبق ها رحق ) نايلغلاو ( هلسنوکس كمالو یف كنيغ ( ىلغلا (

  RA Hi aكع روا هلمس هوم جاغآو هتخو مر قلب ۰ فقس 4
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  قفا لاقب : رد هثسانعم ىف 4 رك كءنمه ( هاطغالا ) اذنلا نم ءان اذا
 تراک اذا ماعطلا فا لا : رد هنسانعم یناوا یلکیگ یادنپو ءاذغ بم« ماعلا

 ما اذا لجرلا فا لافب : ردهنسانعم قموبوا برقپ هرزوا نامه هدنهرخو هک
 روند 4یدنلبس هکردبفدامو هدننززو هاثغ ( ءاففلا ) هردب یف نپللا یا اغلا یل

 رولوا زغ وک یغروف هکردیسا تفآر رولوا شراع"هنغروق امرخ یک زوو
 یدنفلاجو یدنلاو هنب را هدرخ كم و نامع نالف هدنرب و نالوا هرجا یادفب و
 رونبد هنب رارنک نالبج بونلت را ندنجعا رلءود كاذک رود هنس 4وقع
 ۴ هنام(دهاففلا)رمسکتا اذا "یشلا ینفلا لافب ؛ردهنسانعم یا ریاهد:زو لاعختا( هات الا )

 ۱ شابیا هاف هنبع ثباسا لاب رود هغلقا نالوا شراع هنهابسزوک هدخزو
 ةیفغ لحرلاقغ لاق : ردهنسانعم قفغ نما هدننزو ه4ذغ (ةبفالا) اهتف دح ىلع

 3 رود هرب یسهب نالوا نعصاوص هک رد هنسانعم هبزو سمئائا مبارلا بابلانم
 لاقب + رد هنس انع نج هب ام هدایز خر هدننزو ءا ( ءالخا ) یواولا
 یس دام الغو ولغ هروک هاب هدراسب كفلوم صخر دنم *الغ واغپ رعسلا الغ
 ردقو هالغ هس رولوا هدخریردصه ردع ونعوم هنس انعم نواس یدح هنسنر

 یفاعمو هدننزو وج رولک واغ هدماهس یروولغ هس رولوا هدنس 4وقم تلزعمو
 لا رونبد هز ادناربت ندبک قاربا ك.وا هالغو یبلا ردع رفتم نننآ هرتاس
 هب هنسن ولاب هدننزو ینغ ( یلغلاو یلافلا ) مهاب ولغلا ديعبىا هالغ لحر
 ۱ ىلاغلا رعسلب ىنعب "الفلب یا یلغلاو یلافلپ هنعب لوقا رارد هرزوا بسن روند

 3 لاغب : رد هنس انعم قم رفج هاب هدیز یخرن هلک كنءزمه ( هالغالا )
 :  رد هنسانعم یعشعراسهنب بیر بوندبوب تا راقلتواوابلاخ هلهح یارعسلاهنا لغا
 3 نوجا قمازوا بونلت وق یرللاد نانو مظنعو فلا | تبنلا یلغا لاقي
 ةفرونمهففخاذا مرکلایغا لاق : رد هنس انعم كلبا فیغغت بوربص ینرلفارهپ
 كلبا رازاب هلااچ هدایز ندندح ىب هنسن یناتاص هدننزو ةاه ابم ( :ال اغلا )
 یرللا نوا قغآ هغاربا كم قواو طباق هماس اذا هوءالغ لا : رد هنس انعم

 هدب عفراذا "الغو :الافم هو مهسلا لات لاق : رد دنس انعم قم وط یرقوب

 ا ؟ رد هنس انعم كلا زواج ىدح هنسنرب هدننزو ومس ( ولفلا ) ةياغلا یصقال
 ومس ولغو هلبغف كنبغ ( ولغو ) هدح زواج اذا اولغ ولغب مالا الغ لاقي |

 ىلغ لاقب : رد هنس انعم قغ وط یرفوب ینرللا نوجا قغآ هغار قوا هدتزو

 دح قوا هدننزو وس ( ولغو ) ةبافلا ىصق ال هدب عفراذا اولغو اولغ مهسا
 احذف عفترا اذا مهلا الغ لاقب : رد هنس انعم تک هغاربا د زا ردرادقمو
 5 رب ةت احم قعشراص هيرب یو بونلیو تب رت نا
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 ةقانلا تط لا ۰ رد هستم رک توت آ بزز تبوئشود دما هدک دوی

 لظا اذا لبللا یطغ لاقب : رد هنسانعم قلوا مظم هک و اهریس یف تبهذ اذا
 ة رصشلا تطغ لاق : : زد ةنساتعم نایشود هنن زو رب توئازوا یرللاد كحاغآو

 4لاوتروا ینرزوا كنهنسنر و هتلظ هسدلا یا انالف لیلا یطغ لاق : دەبات
 هالع و هرتس اذا هبلعو ؛یشلا یطف لاش * : رد هنسانعم قمابق هلقا قاب كمروا

 هنب زو رب بونازوا یرالاد كاا یدو هل رسک كن همه ( *اطغالا (
 ىلع تطسباو E تلاط اذا ةرحألا تطغا لاش : رد هنس انعم كغشود

 "اذا هيلعو *یشلا ىطغا لاقب : رد هنسانعم كمروا ینرزوا كنهنسنر و ضرالا 1
 رد هنسانعم یمالبق یهنسنر رز ءلظ ہیک هدننزو هلعش ( ةيطغتلا ( هالعو هرئس

 كمت روا هلا هدیشو یرزوا تئبشر و هنلظ هسبلا اذا انالف لیلا یطغ لاقت
 كروا هدننزو لاعتفا ( ؟اظتغالا ) هالعو هرتس اذا هاطغ لاقي : رد هنسانعم
 هدشزو وطخ ی ) یواولا یطغت اذا هب یطثغا لا : رد ا

 اوطغ لبللا اطغ لاقب : ردهنسانعم قملوا لظم اک او و ( وطغلاو ) |
 : رد هنسانعم یقيغلاق ا ىب وص كنس هلوقم رهنو رح و لظا اذا اوطغو |
 هاراو ا: هاطغ لاقب ردیایو یواو هکردهنسانعمكمترواو مفنرا اذا “املا اطغ لاق |
 ام یا ءاظغو ءاطو هام لاش روند ه وتروا هدننوز *اسک ( ءاطفلا ) هرتسو [
 یرلکدنک ندنرزوا بک م هدننزو هناتک ( ةياطغلا ) ه یطغت |
 رک كنءهربه ( ءاطغالا ) رلردا یطغت هلکنآ هک نوت دات نویز ۱

 الا هبف یرح اذا مر کا یطغا لاق ٠ رد 4 سانعء كعروب وص هنس ها

 رونبد هننرثک عج یسهلوقم یتاقلعتمو ناوعاو عابنا كمدا رب , هلاصف ( ناوطغلا )
 ( :وففلاو ) ( وفغنا ) یواولا ةرثکو ةعنموذ یا ن نا وطغ وذل هلا لاق
 ییارواهکرود هر مشو تمموت هلبرلنوکس كرلاقو یصف كرلتيغ ( ةيفغلاو ۷
 هدننزو وج ( ونغو ) هدنزو "رفع ( وفغلا ) هنسانعم هب ز ڙو
 مان اذا اوفغو اوعغ یحرلا افغ لاق : رد هنسانعم قلفووا دوخ قمو وا ۲
 0 ااافع لاق ۶ ردهنساعم ققخ هنن زو بواب هند تك وص هنسذر و سعنوا "

 قغ ما دوخای قمویوا یخدوب هلی رسک كن هزه ( ءافغالا ) ءاسلا ىلع افط اذا

 ناعصو هح ولدو قوم هرق رود هب كس هناکس قح هلبنآ بونلت ربآ ندنحا یادفب

 هن اکب یرلکدند افغ ندنصا یادغب هنوکس تار و ( ینفلا )
 يناثلا بالا نم ایفغ ماعطلا ىنغ لاقب + ردهنسسانعم كت روکوا بویلت رآ یر و

 س دام ےس ج اجتاح

 ايي ؤو اصف ( افغلا )+ یئایلا سغتوا مان اذا لجرلا قغا لاق : رد هتتساتم

 كروب بوبالبق یبهنسنرب هلیتلط هعکو ضرالا یعتطساو اهناصغا تلاط

 رس سم سس مس
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 روند هنامزواو ر دیدآ یداژر هد هکلوا دمو ,ردبآ كس را ر صوس«

 . ( اشفلا باثذ ) رولوا قوچ هدنا انف رج ارب ز رد دی لها ( انمنلا لها )
 هارج ( ءابصقلا ) رولوا راکدب و ثبیخ كب هک ردیتعاج هلذفثح ن بمکونب
 ا اطنلا هریک یا هاسمننف شرا لا روند هر نالوا قوج انمف رص دزو

 رج ( ینافلا ) روتبد هنفاپ روفو هتامروا اضف رمش هب رمو دم *ابنضغ و
 لبا لا و انعفلا لک اب ناک اذا ضاف رپمب لاض رونبد هودا یمعالتوا انف

 ئش لا روید هلیخ رفاوو ما مطلع ینیعوو واکن رد یانو شارفو هبنسان

  يحاس تورو نااسسو تبعمو لاح مادننو رفاو ماچ وغلا نح یا شان
 ( ىضفلا ) "ینکم معاط ساک وذعفلا نسح یا شان لجر لاغب رود ةمدآ
 شمارفوا هنسب رغآ نراف هلفءالئوا اسغ رج هکرد هود لوش هدنزو فثک
 اپاغو ذبنسغ لبا لاغ و اغلا لكا نم هنطب یکششا اذا شم ربمپ لاقب4وا
 قمارغ وا هنسب رغآ نراف ندفمالوا اضف رصغ هود هدنزو اسع ( انعملا )

 لکا نم اهذطب يکتشا اذا مبارلا بابلانم انسغ لبالا تبيض لافب : رد هثسانعم

 ر دفربصنم ربغ ردېلک كنود دده زو هدنزو یملس ( اضف ( الا

 لاقب : رد هنسانمم هلظم ( ةبنماغلا ) ردعنمومرب هدنزو نارکس ( نابسغ )
 ىا ةپساغ بل لافب رولوا دنم هلغلوا هنسسانعم هثیسمو ذلظم یا ةبساغ بل
 ( یشاغتلا ) ةهظع یا باغ ران لاه رونلوا قالطا هب همیظنع رانو ةثبعم
 لسا هکرید حراخ لفاغت اذا هنع ینافن لاخ : ردهنسانعم لفاغت هدننزو لعافت
 ینمہبق ینرلفایف زوک هل رک كنءنمه ( هانعغالل ) رولوا یغد افت
 بوبفط هدنفح هنمب رب و نوفطا یندا اذا لحرلا ىغا لاقب : رد هنسانعم
 .دوخاب یقلواوک ارف هک و تکم اذا "یشلایءع ینغا لاق 2 ردهنسانعم یتنوا مسی

 سلاوا زا اذا لبللا یضغا لاقي : رد هنسانعكعرو بوالبق یشیخره هنذظ
 هبروص كار روک یک ییدروک دوخاكلک ندزعروک یبهنسنر و "یش لک هنالظ
 هفرط دنع یطغا لاه ردنرابع ندکلنا هحاس هکردهنسانعم تر وبناپ هوا
 قاوا وک ارف یغدو هلوکم دانو یه كنبغ ( وضفلا ) هدصوا هدس اذا
 ظا اذا اوصغ وفي لبللا اضغ لاقب : ردهنهانعم قمالبق یثیشره هتل دوخاب

 .هود ليسا اب یسنج هدننزو هلارکم ( ةنایتعخا ) “ىن لک همالظ سبلاوا
 ۴ فاوو رفاوو مظانمو ولکنرید هتسنرب هدننزو ومس ( ونفلا ) روند هنکولب
 ۳ یلاسبلا !رفاو اماج ناك اذا اوضغ ودععب *یشلا اضغ لاقی : ود هنسانعم :یلوا

  بوداو ہلاک هجردیلاح كاتکب لوکس كناطو یعضو یعف كنیغ (۰ یطخنا )
 هالتمااذا يناثلا باپلانم ایط باشلا یطغ لاغپ ۶ ردهنضانعم یلوا تیکی ما
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 0 ىب هنسن رب ( ةيشاغلا ) هاطفت اذا سالا هاشغت لاقب : رد هنسانعم كم رو

 . ر دلوجم هبهغلابم دوخای هل رابتعا فوصوم ینیأت رونید هثبش نی روب بوئروآ

 یا هاا یا [ شاوغ مهفوف نمو ] یلاعت هلوق هنمو رولک شاوغ یج

 یرلکدبدهیشاغ رلرید شوینب ز هدیسراف هک هنسوتروا یرکا كنمسق تآ ةيطغا

 | ثیدح كالا له. ] یلاصت هلوق هنمو رونلوا قالطا هتمایق هبشاغو . ر دندانعمو

 | هجا ندبا هطاحا روب و رونلوا قالطا همنبح رانو ةمايقلا یا [ ةِيشاغلا

 | هدیسراف ردهنسانعم بلقلا صیق رولوا كاله یحاص هدنعالخنا هکر وند هراژ |

 | راف .هنب رب نانلوا ریبعت كلبید هدیغاشا ندنزغا كننیق علقو راربد لد ششوب

 | هب یرد نیلاق نالی راص هنس هضبق لوق ىلع رونبد هنسب رد یرغص نالپ راص

 | یک سویاکو روید هننص م چا نالوا ضراع هدنفوح كناوبحو ناسناو روند

 | هیلع تبشغ لاقب رونلوا قالطا هرارناسو هرارارح نالوا ىل وتسم همدآ

 | ذرا كننالد هودو رونلوا قالطا هناراب نالک هتراب ز هلتبعج و لاّوسلا یا ةيشاغلا

 روند ههدرب و هب وئروا هدننزو ءاننک ( ءاشغلا ( روند هرومد نالوا هدنشاق

 رب هدننزو ءارج( ءاوشغلا )هاشغتامیا هریغوفیسلاو جرسلاو بلقلا ءاشغ هنمو

 | بولوا هایس نوتب یفدب راس هکر وند هب یک لوشو ردیدآ كغارسق نورعم

 روک ذم فصو ردب رکذم كنظفل ءاوشغ ( ینغالا ), هلوا ضای ییالبق یزوب

 ر دس هدننزو وشح ( وشغلا ) رولوا فصو هد هلآ كکرا نالوا هرزوا

 كلكه ةبج نامه هیسکر رولوا ردصم وشغو هنسانعم قب روند هنش كنحافآ

 هلکنکدای هلیصاق هلناصف ( نایشغلا ) هانااذا اوشغ هوشغب هاشغ لاقب هثسانعم

 اذا عبارلا بابلانم ایشغ طوسلاب هیشغ لاقب : رد هنسانعم كلا برس یب ردیب

 كلتا عاججو هاآ اذآ االف یشغ لاقب : رد هنسانعم كلك هقيج هیسکو و برش
 بوئتروا ( ءاشغتسالا ) اهعماج اذا ةنالف یمغ لا ردلمعتسم هنسانعم

 یربالو عم البک هب یطغت اذا هب وٹن و هب و یشغتسا لاق : رد هنسانعم كروب |

 . یایلا ردضومارب هدننزو یمس ( یثغ ) رد می لوق عمسب الیک دارو ||

 . اضغ یعجج ردیدآ یفورعم رضش رب هدننزو ةاصح ٠ هلا همجعم دانح ( ةاضغلا )

 . ناغ دغاد هدیکرتو غان هدیسراف ر دندنراصشا هیداب رجشو اضغ بثذ هنمو رولک

 , نیب رروط بویغ وس نوک هجن یشنآ رولوا نيتم تیاغب رلربد یماثا كسکسو
 . یمسف دروف ندبا اویا بوهروت هدقلحاغآ لواو ردفراعتم انمغلا ران برعلا

 ٠ ودیارعالثم ه اضغلا بذ نم ثبخاو اضق بثئذ هم هلغلوا لاتغمو ثیبخ تیاغب"

 _ ثیدغاو هنکما اریز راردبا فاضعم هب یعارصوهنکما شعب یناویحنتعب راب رعو

 رو یاسعو ر درلتطنا تأشن هلکنآ هکای وک ندنتبدلوا یریثأت هدنراعابط ||

 )3 عبار
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 : ردهنسانعم وسف هریک كرم ( هاسفا ) لا اذااوسف وسشپ لپقا
 روید هنفروف كنامرخ هد زو ااصح ( ةاسفلا ) ىف مع لب یسا

 رولک ثاپسفو رولک اسف یم هنسسانعم ب ردپس هبل یضجوا
 رد هنسانعم هفن روند هشم تنحافا رد هدننزو هرم 1 دوسعا (

 قلوا وکارف یغدوب هدنازو اسم ( افلا ) ردب رلکدب» یسامرخ ناثسب رع
 "سفال ) ۳ ا سم تم نی ید لا : رد هئساعم
 هاسفا لاق : رد هنسانعم كم روب بوالبف یلظ كمك رک كنه

 رك كت همم نيحو یه كنبف ( ىدنلا ) -یواولا همالط هل ان
 : روشلوا رپپمن لب هک رد هنسسانعم اوا دوش هلاصف ( نایسشغلاو )
 ال دنسمانعم هاطفو راسو و یا اذا لوهما ءان ىلع انایشغو ایشغ هیلع یثغ

 او راردبا قرف یتنی ءانا هلا یشغ نیب وذل رثکا هکر ید حراش رد ذوخأام

 ندفع كبف i هم هوم قد هل و
 ف هیلکلاب هلببسح یسلوا نفنح دواب ییکرح هلخاد كنيناوبح حورو

 واب ردپسلوا لطعم كنکرحو سح ندنکیدم دبا سفت بلف یثا ندنعاغجا
 هاف ندحور نالوا دوجوم هدبلف نالوا حور ندعم هنلوا قیفرو لبلف حور
 یبس دوخاب 1 لس تکرحو سح ندتفیدلوا عب زون هاسعا راس ههفمالوا

 نوطب هاناو رونلوا ريم ینلنغباب اک | رولوا یندح كترارح اب و یتدش كتدورب
 دس ملام یلذوف تحور هدنرلا رج ندنفیدلوا ىلع . هللا مناب دنیلغو دراپ غامد

 کوب ردنرابع ندنسلوا لطعم بولاق ندنکرحو سح كناضعا هلبببس هلماک
 © رونید همدآ شال هدننزو یر ( هیلع یشغلا ) رونلوا رییعت قغوغوا
 بد هفلتغیب ردمسا هدننزو هوطخ ( ةبشغلا ) رونلوا رییعت نیفیا
 ( ةچشاغلاو ) هل رلئال تاکرح كرانبغ ( ةواشفلاو ) ( ةوشغلا )
 اتك ( ةباشفلاو ) هدننزو همان ( ةیاشفلاو ) هدننزو هفرغ ( ةيشفلاو )
 ثافو نينثلنم ةواشغو :وشغ هبلفو هرمسپ ىلع لا رونبد 4 وئروا هدنزو
 رک بسس اک ردبعج كنهبشاغ ( یناوغلا ) ءاطغ یا ةباشغو ةياشغو ةبشغو
 یصب ىلع هلا ینغ لاقب : رد هنسانعم كغروا هدننزو هلعفت ( ةيشختلا )
 هلا یشغا لاخ : رد هنسانعم هیشغت هل مک كرم ( ءاشغالا ) هاطغ ىا

 انعم كيرو هلا رخآ یش یهنسن رب ءاشغاو هبشغتو هاطغ یا هرسب ىلع
 روو زاحم هدرللوا لاثم هنیطغ اذا هنشعو ءاباو هنشغآ لوقت

 : رد هنس انعم كج رو یثیخرب هنسنرب هدننزو هوادع ( :واشعلا )

 ید وب هدننزو لمت ( یشفتلا ) هاطغ اذا عبارلا بابلا نم ةواشغ مالا هبنغ
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 ۱۱۰۳ تی

 ( یرغ ) رددآ وص رب هدندرو یسلیبق یتغ هدننزو هب ( هبغ ) ر

 یعتف كنيغ (وزغلا ) یواولا ردبدآ وص رب هدنبرق لبح مان اجا هدنزو ,

 هازرغ لاق : رد هنسانعم كلا بلظ و هدارا ییهنسن رب بوکس تنم یا

 هدصق اذا هارغ لا : ردهنسانعم كلا دصق و هبلط و هدارا اذا اور هوزن

 : ردهنسانعم تتک هکلیا لاتف و كنح هلنعغد و یدصق یا اذک یوررغ لوقا

 (ةاوزغلاو ) هلتاخف ( ناوزفلا ) یہ اهتنا و مهلاتف یلا راس اذا ودعلا ا رغ لاق

 : ردهنسانعم كنك هکلیا لاتقو كنج هرزوا نمشد هدرلنوب هدننزو ةاود

 (یزاغلا ) مم اتنا و مهلتق ىلا راس اذا ةوازغو اناورغو اورغ ودعلا ازغ 9

 كنهددشم یاز و يمض كنبغ رولک یرغ یعج رونید همدآ ندا وز

 ردعج مسا هدننزو ینغ ( یزغلا ) هدننزو لد رولک یزغو هلی

 هازنغا لاق : ردهنسانعم كليا دصق ید و هدننزو لاعتفا ( هءازتغالا

 صاصتخا و رایتخا هدننب یرلباصا و مدمه راس یدآ رز و هدصق اذآ

 ( *انغالا ) هاصعا نبي نم ه صتخا اذا نالغ یزتغا لاق : رد هنسات

 نا دکع ردا اغ : رد هنس انس تل لی هاش یر رک

 ی ولطمو ند نالوا هدنتمذ نودمو وزرغلا ىلع هلج اذا هانعا لاقب ردنر

 هلام رخاو هلهءا اذا هاا لاق : رد هنسانعم كليا لاهماو ,FA بویلتا

 تعا لاق : رد هنسانعم قفلزرابح یسنوط لود كنهفاو ندلا نم هي

 ترغا لاقن : رد هنسانعم كمك هبازغ یرا كنوناخو ايح اقل مص اذا ان

 ثمر دنیا ازغ یمدآرب دوب هدننزو هلعفت ( ةي رغتلا ) اهلعب اررغ اذا ةأأ

 مسا هدنزو ارحم ( یزغلا ) وزغلا ىلع هلج اذا ءارغ لاقب : رد هنس اتع

 ) ىزاغملا ( هدصقم یا مالكلا ی زغم لا : ردهتسانعم مارو دصقم رد

 هنمو یک همانهشو ریس روند هن رائاتسادو بقانم نازیسف ةا رغ هلیصف ۱

 یزغم دوخای ردفوب یدرفم كنوب هکرید حراش ةارغلا بقانم یا یزافلا باتک |
 تدم هکرونید هبهقا هبک هدننزو هنسح ( هب رفلا ) رد رل هک ةارغم د اب ۱

 تار هدروآ ناسا ( ناور لا ا رهش ةنسلا ىلع تداز یا هی رم

 "یمس ( "یزغو ) هدننزو هيم ( هب رغو ) هدننزو هینغ ( هبرغو ر
 ردیعبات ی زاغلا ی هع رو ردد هدننزو ولد ) و رع نا )دانا هدننز

 اسغ لاقب : رد هتسانعم قاوا یکارق هک مديت و واع ( وغلا )ئ یوا,
 کی شا اف د ات ب درد اس س هاما اا طر

 ع

 عضوم ر هدننزو هینغ ) هب رع رز هلیعف كنار ردیواغر یمجج هنساتعم هو

 | قا لاقب رولوا غلاب هنآ جوا نوا هک هلوا شمک یارب هرزوا هنس رب ندنلچ

 ) هب زاغ ونا لحرر و ردبدآ لبحر هدفناط و ردبدآ هلح رب هد



۱۱۰ 
 ت

 = نم ورفال لاف هدننزو یوعد ردهانمماوب ید یورف هک ردد
 هدننزو ءاسك ( ءارفلاو ) ءدنلزو اسم ( ارفلا ) پال ىا یورفال و
 اب رولپردشبا هذنسل رغآ هوخاب روئلوا الط هنسل ر هبسبدنک هک دهنسن

 رولپردشباب هنن هلکلا ردبا روهظ ند راف كفل هکردهنسن رب هکیدد
 رشرکهد دول اا رف یسولرد رب رولواولرد یبا هکردیرفکدبد لافنوط دیکر
 اک هثسهبئر ردافملا هرکسلدهیفساو جا رارکت هوا ارهم یندلج كتاویح
 ردپرلکدپد كمسلا ارف یسیر و ردلافوط نالوا لساح رت هنیرب یر
 الاما و كلاب ولئور نوزوا یرلکدبد رصلا رزنخ راربد لاضوط قلب
 بد 4 یفازو كجوک هدنزو اسع ارق و ردنوط رد رولوا .دتفوح
 د ةارف روند هاوبح و هاسلا لورهمو قد را و رود هدلو زا افلطم و

 مارفلا) نسح یا ارف ه لاخ روند هکللزوک ارغو رولک ءارغا یمج رونبد
 ا رلاقیرونيد همدا نابلوا یسهاد و یدنلوا رکذ هکرونید هافاوط هدنزو ءاسک

 ؛زو هبيم ( ةیرفلاو ) هدنزو هورفع ( ةورفلا ) 4 ةبادال یا "ارغ
 رفلب ةفصلم یا ةب رفمو :"ورفم سوف لافب روند هاب شاردشبا هللاقنوط
 دود هلسرح كب هبهنسنر هدننزو ءا ( "!رفلاو ) هدنزو اصع ( ارفلا )
 او علوا اذا عبارلا باسبلا نم هارغو ارغ هب ىرغ لاغ : ردهنسانعم قلوا
 رغ لاش : ردهنسانعم قموغوس یب وس كنس هاوقم راکب و همزابآ نالوا هداعو
 دو ھرک كنءنمه(مارغالا ) رده مک كنبع دع هداروب هژام درباذا علا

 علوا اذا لوهجنا ىلع هب یرغا لافب : رد هنسانعم قلوا نوکخود هبهنسنرب
 هب انالف یرغا لاش : ردهنسانعم قعردنف هاسب رحم و ببغرت ه هنسن رب یدآ

 8 ردهنسانس قمت رشف هنب رب یرب هساقلا لالتخاو هنت هنفلارا ساتو هملوا
 زو یروعد ( یورغلا ) ی هناك اهافلا یا ةوادعلا مهني یرغا

 سر یغدو هدننزو هلعفن ( في رفتلا ) رونبد هکلنوکشود ھههبسنر ردا

 وا یا لوهجا یلع هب یرغ لاق : رد هنسانعم قلوا نوکشود هلسرح كب
 زوک هدننزو "ینغ ( یرغلا ) هالطاذا + هارغ لاش : رد هنسانعم قماوسو

 و بوخ یسان و حرطو مسرو نسح یا یرغ "یشو لحر لا روتید
 وهشم هاب کیا هدهفوک هب هب هبنفت ( نایرفلا ) رونید هنراعو ان
 زو لاق ( "ارفلاو ) هدننزو ةاهابم ( ةاراغملا ) ردذوخام ندهموقی ةدام
 ۷ هنیانیم ق هردشانپو قهردشالوا هنبر یرب بویر و هلساف هننع هنسن ییا
 غا :لادجو ج بودیا كلوکتوا هلا هک رب و ىلاو اذا نيثيشلا نيب یراغ لاقب
 هدر یاخر ر (.یوارفلا ) .هحال اذا ات الفی راغ لاق : ٭ ردهنیاضم

 ی را
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 نيت رم زاجم و ۳ ریصءو مجرم هبسنلاب هدنئاعثو قالخاو بسنو یأشش

 | :اهبش یا هتناطو اسار الو او یخ ها نم نالف *نرتام لاق هنمو رول

 هبک هدنژو “يب رع ( یودغنا ) ردشانا افیتساو ذخا یتسهلج هک اب وک ین

 كلعق دوحای ردص وصح هنیسفنویق لوقیع روند هبیرواپ نالوا هدنن راق ناوي

 | كحوق دوخای روند هناوبح وات و هبهود نانلوا عب لباق۰ هلود یغید رد 1

 ۱ یرللوق عاتب ناوا عاام كفلوم ر روند هنویق نانلوا عیب لیافمهلود یفیدردنو ۰

 ردرلب وسم هاد رف ران آ هک ابوک هلفلوا تدسن هکر ونم ظقل و رد هرزوا هحاس

 هدننزو یرع ( یوذغلاو ) هدننزو ینغ هلا همم لاذ ( یذغلا ) یواو

 روند هیزوق هزات یذغ ۲ رولوا بونم هباذغ هدنروسص و رد 4م یو. ۱

 كند ندنابورمشم ؛تالوک م هدنن زوءاسک ( *ا زا )هسک ت.غ روک ءاذغ

 مسجلا ءاع هباموهو هاذغ هاطعا لاق روند هځيش نالوا رادم هنماوق و ءا

 هاذغ لاقب : ردهنسانعم كمربو ءاذغ هيك ر هدننزو وزع ( وذغلا ) هما

 ` BE er كمهشیا زەك ینا شفا هود كکرا و ءاذغلا هاطعا اذا اوذغ هوذ

 | لک هک هک یاد كنءهود و عطفاذا هلوسو هلو لمبا اذغلق ردلمعتس

 *یشلا ازغ لاق : رد هنسانعم قق 1 1 عطقنا اذا لا لوب ازغ لاق : رد هنسانف

 ۱ رر و عرسا اذا لحرلا اذغ لاق : رد هن انعم كع روب زین زتو لاس «

 كمردنلاذغىخدوب هدننزوةلعفن (ةیذغتلا)امدلاساذا قرعلا اذغ لاق : :رد هنسانع«قم

 1 هاذغ لاقب ردلمعتسم هندانعم كلپسبو هادغ یععهاذغ لاق +: رد هنسام

 ناق ند رمطو هعطقاذا هلو لعجلا اذغلاقب : رده انعم كمهشدا كر ەيىك ەر هود

 OD لاعتف (ءاذتغالا رامدلاس اذا قرعلا ىذغ لاق : ردهنسانعبقّق

 هدنن زواصع( اذغلا)یذغتو یذتغاف هاذغ لاقش ۶ ردهددمانعم نقلا هدننزو لم

 رونیدهن رکو بق وثیواولشبنج وولقوش هلام؛(ناوذغلالرود هنلوب كنود كټ

 هدنس ه.دم هلا هرمهد و رد هناوذغ ىقنۇهرونىد همدآ رازالد و شداف و نابز

 لاقب : رد هنسانعء كلباراسک اخ بولاچ هریدار( *اذذتسالا ) ر رد دآ توس 5

 یر دنلاذغ ( یذاغلا ) ردبدا ك رمط ر هدندب (ذیذافلا ) هعمدشف هع ر اذا هاز
 هدنرایتو تیاعر بوملسد لزوک ی ی اوم و باود هلت دانم و رد هنن رلاثعم یعاس

 (یذغلا) یئابلا هسئاس و هملصم یا لام یذاغ وه لاف رونلوا قالطا همدآ قذا

 یرهوح هوذغ ییعع یناملا بابلا نم ایذغ هتذغ لوقت ردیفدام و هدننزو و.

 كنارویهف كنيغ ( ورغلا ) یواولا یدلیا راکنا هلکمالسب ینکیدلک ید ند

 :؛ رد هنسانعم قمالبق بوشدای ےک ع نو س سو هب هنسذ ر دین و هلو

 قمردشپاب هللاقوط ییهنسن رم و هاطغو دب قزلاذا او قو شف هيلقن علا او «

 هکرد هنس اعم بحت ورغ و ءارغلاب هقسل اذا هنداللا یرغ لاقب : رد هنأ

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

٤ 
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 کرا هدیکرو دادا هدیسراف هنسانعم هرکب روید هنتفو لوا كحابس 4 وکس

 لو روند هنو نالوا هدننب سما مولط ارم :ولس لوفیع رووا رمن
 :وهودش هکرد حراش سعشلاعواطو رجفلا ةواس نیاموا ةركبىا ةودغ هنيئا
 و زاوا نونم هسبا رولوا دارم یعابص کوک كنبدلوا هدنمیا رکا هل )هک
 یدموهیدم رولک یدغ یمج,كندنفل هودغو رارولوا نونم هسرولوا دامءرکن
 هثس انعم هودف هدرلن و هدننزو هبنغ ( ةيدغلاو ) هدنزو ةاصح ( ةادفلا )

 1 و رواک تادف یممج كن هدغو اصف رولک تاودخ یمج كنسهلک :ادق ِ
 کد ی كتهدغ اپادف شعیلادنهو هبدیدشن كواوو هاب رولکودغو رولک
 ۴ ةادف رویم للاق سب رولوا لامعتسا هلیهجو هج وازم هنسهلک هایاشع هکلب

۱۱ ۰ » 

 نرم ( ةودتلاو ) هدننزو وص ( ودغلا ) ردشلوا بهاذ هنغبدلوا عجب ندنس
 !ابم ینو حابس هشبارو كمك نفو حابسو كلك ینو حابس هررب هدننزو
 کرد حراخ هبلع رکب اذا ةودغو اویف هبلع ادغ لاغب : ردهنسانعم كلا
 ةمانعهراص ردشلوا قحش* +هسفالاعفا یک حار هباد رج ندنفو رونلوا هعسوت
 مع هبلع یدثغا لاغب : ردهنسانعمودغ هدننزو لاعتفا ( "ادنغالا ) ردلمهتسم

 مشباررو قم راو ندنکرا هبسک رب هدننزو هلعافم ( ةادافلا ) هبلع ادغ
 کت ( دفلا ) هركاب اذا مالا یداغو ءاداع لاق : ردهنسانعم نزشیا ندنکرا

 ورف هدبسراف رونلوا ربیع یغد نیراب هکرونبد هلوک هنربا هلبغیغخ كلادو یعف
 هدنننست یدنلوا فذحواو ضوعالب یدبا ودغ سا كتوو روند
 اب هدولب نالوا ادب هدنتفو حابس ( ةبدافلا ) هللا واو تابلا رونید یودغو
 : دغا یمجچ ردیسا كنماعط حابص هیننزو ءاعس .( *ادفلا ) روند هرومغی

 ال یباعط حابس هدننزو لعف ( یدفتلا ) ةودغلا ماعط ىا ءادغ انصطا لوقت
 یدغن هدننزو اصع ( ادغلا ) "ادفلا کا اذا لحرلا ىدغت لاقي : ردهنسانعم

 [ ةيدخلا ) ىدغت ینعم مبارلا بابلا نم ادغ لحرلا ىدغ لاقي : ردهنسانعم
 ذلا هتمعطا اذا هتیدغ لوقت رد هنسانعم كمردب یاعط حابص هدتلزو هیدأت

 و رونید همدآ نیا لکا ماعط نکرا اماد هدننزو نارکس ( نایدغلا )

 قالطا هنالسرا ( یداغلا ) ردهیاه هکرد عبس ن راسب ( هیداغلاوبا ) رد هایدغ
 ( یدفلا ) ردندب مع نابعا هکرد بمک نبا هدننزو داد ( ءادغلا ) روئلوا

 ردنا موف هکرونید هر لوسش رد ةادفم یننؤم ردناکم مسا هليعف كلادو كم
 هکهتل رونید هرب نانلوا تلحر هدموقم تفو كلذک رلءهدبا تلحر هدنتفو حابص
 رابدنلوا لامعتسا هدریصهو ًاغنم افلطم هتبسانموب ردیلباقم كنوب هحارعو حام
 لصا كدالوا رد اریز رلیدلپا لامعتسا هدنسهماک تهباشم هنب رد, كدلورپ هدعب ۱
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 ةيبغو رولوا ید ردصم سو دعما هدنع ی هل ران و روند دی یصماق نالبروا

 رونید هکل دیدیا هیبغو رونید هنیزو ناقیح بوزو هاوه تكغاربط بارتلا

 اضع ( ابغلا ) اببيغ یا سعشلا ةببغ ىلع اژاج لاه مار سا
 هدننزو ءارج( *یبغلا ) رونید هزون ناقج بوغآ هیاوه دوب هدننزو"

 ىغا نصغ لاب و ةغنلم یا ءاببغ :رحهش لاغب روند هرلحافا ینلتج قشم رص
 كجاص ندشابوهرتساذآ هابغ لاقب : رد هنسانعم كمنروا هدننزو هدأت ( ةيبفتلا )
 ( ابفلا )یواولا الصأتساو هرصق اذا رعشلا ىغ لافب : ردهنسانعم كمك ینعوجحم
 ندتنطف و ےھف 4 وا دیلت و نهذ دنک هسکر هدننزوهوادع(ةوابغلاو ) هدننزو اصع ۱

 بابلا نمهوابغ و اب هنعو "یشلا لجرلا ىغ لاقب : رد هنس انعم قاوا رصاق
 یغ لاق : رد هنس انعم قلوا یفخو روتسم هنسن رو هل نطق ماذا عبارلا

 یک ز هک روند همدا ولتدالپ ښا لد هدنن زو یف ( یغلا ) ینخاذا هنم *وشلا
 هدسننزو هونف ( ةوبغلو ) هدنژو هوطخ ( ةوبفلا ) ردیلپ اقم كریزو
 یو ةوبغو ةوبف هيف لاش : رد هنس انعم تلغغ هدننزو ىلص ( یغلاو )

 یا ( ةِاغلا ( یئابلا روند هنصرا هحول زیک هدننزو ءامس ( ءابغلا ) ةلغغىا
 هاهلبیا هیناع اما لاق روند هئوناخ زوغ واو نو هدننزو هام هلا هبقوف

 هدنزو راز ( هءانغلاو ) هدنزو بارغ لا هثلثم یا ( ا ) یوارآ
 هنبوص لیسو هکویکو هکاشاخو راځ ییدروتک ییوص لیسو نالوا هدنزویوص

 "ابههلعوءانغو "اثغ هام نالف لافب: سسالاق لاق روندهنسهلوفم قاربب شعثراف
 : رد هنس انعم قمل اغوح ماثغ ؛هدرب ر هدننزو وشح ( وئغلا ) ؟افح هیعسو
 هدننزو وثغ ( ینغلا ) ینایلا هاثغلا هيف رثکاذا اوثغ وئغب ى داولا اثغ لاق

 : ردهنساضعم كم ردبک تو الح لغم اف هب ر یر بوزو یاع م ا
 , كلا مالک طلخو هنوالح بهذاو لمع ىلا هضعب عججاذا عترلا لیسلا ینغ لاش ۱

 باودو هطلخ اذا عبارلاو ینانلا بالازم ابثغ مالکلا غ لاقب : رد هثسانعم
 لالایف لاق : كلبا رو ج رهب واق هنر یر یساندوځاپ یییشاومو

 هکرد هنسانعم یتمالوب لکوک هلاعف نایثغو غو مهبف برضو مهطبخاذا سانلاوا |
 بو الو یزوب اوهو تئیغ اذا انایغو اینغ سفنلا تثغ لاقب ردیس همدقم “ق

 ( ءاضفالا ) ته اذا باحسلاإب ءاقسلا.تئغ لاقي : رد هنس انعم قشتولو |
 : ردهنسانعم قمنا هنر یر بوزوب ییام م یوص لیس دو هل رسک كنه مه ۱

 قلگوچ تابن هدنزویرب هدننزو اصع ( اثغلا ) یخ ىع عترلا لیسلا ینفالاقب
 اهیف رثک اذا عبارلا بابلانم اشغ .تابتلاب ضرالا تيثغ لاق : رد هنسانعم ||

Jكلادو ىم كنيغ ( هودغلا ) یواولا رونید هالبرا تاو یصقا ( فال _ 
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 (  لا ) ئابلا ةهاملا هام ف تمفواذا لجرلا يها لاب : ردهنسسانم
 كلا ر يب دلبا دارم هسکر هدنزو هاطع ( هابعلاو ) هدب دشن کتاب و یصف
 هسشبا ییدلپا ترشاپم دوخاب قلا بودبآ بوپم 4و و بوبم هب ینلوب
 دالا لحرلا یم لاغ : ردهنسسانعم ینلوا هدنامردو نجام بوپم هرو تنانمو
 هماکعا قطب مو هنم نجوا هدام هحول دنهب ملاذا عبارلا باسبلا نم “ايمو ايع
 ترو ناب ر ( نابعلا ) هللهج اذا هئییع لوف ردلممتسم هنسانعپ لهجو
 زر لپف ( یملاو ) هدنزو "یط ( "یلاو ) هبعف كنبع ( ءاباملاو )
 كلب رەلك يعو یهو روند ههدآ هدنام ردو رحا» ندهنسنر هرزوا روک ذم هجو

 ( يمتلاو) ( *ابعنسالاو )هدننزو لعافت ( ییاعتلا ) رونبد *ابیعاو ءابعا هدنرامج
 یم يعنو یبعنساو لجرل ایام لاغ : رد هنساعم "ایعو "یم هدننزو لمق
 یه لاب :.ردهنسانعم ینلوا مح هللا ربع ندملکن ب رسک كنبع ( یملا )
 بواب روب 4 مسک كءرمه ( *ابعالا ) مصحانا مبارلا بابلانم ابع قطتلا ف
 هدنابرد بوروو لك اذا یئالا یا لافپ : ردهنسانعم قلوا هدناعرد

 هایعا لاق : ردهنسانعم كلا نحاعو هلك اذا ربعبلا ربسلا یبعا لاق : ردهنسانعم

 دراج فک یبم هبعق كرام ( ىباملاو ) ( الملا ) هرم اذا اذل
 (( هاپعلا ) ةييمم یا اباعمو اباعم لبا لاقب ردکعد رلهدن مردو نوغ روپ
 راک هدکدبلکج ههفا هکرونبد هروغوب لوش هلبعف كنبع ( هابابعلاو ) هدنزو
 اک هلوا یمامکج ےب هنان السا دوخاب هبلیا كابمجم بوبطب ینتحفصم یننراذک
 بارشلا یدنهبال ناک اذا ابابعو ءابع لعف لاغ رونلوا لامعتسا ید هدمدآ ینہ
 ذح يمچ كنس هلک (بابع رولک ءایعا یرلعج لحرلا اذکو طق برشب ۸ یذلاوا
 ایعءاد لاغ رونبد هنری نابلوا ریذبجالع هدننزوباصس ءایعو رد ینیم هرزوا ناز
 دنا زو هاعت ( ةييعنلاو )هد زو ةاهابم (:اباعلا) ردردصلاب فصوومو هنم اريبالىا

 لا : ردهنسانعم كلا داربا مالک ج هوا رجاندنجارضساومهف يک زفلو هیت
 ؟ امههوزغل هدنزو هبغنا ( ةييعالا ) هیدنبال مالکب ىنا اذا يعو لحرلاباع
 ارج هدنزو "اس ( هاپع ون ) رونبد همالک ج هوا زجاعندنج ارضساو مهف
 ددد اجرب ندنسهلببف ناودع هلص كنبع ( هیاعیع ) ردنع اجرب ندنس هلییق
 رانه اج رب هدنزو هاه ( هبابع ) ردعنم ومرب هدننزو مظعم ( يملا )
 . دیا یرداربكتهنک ماندعم هک رد نانذع نبا هدنزو یط ( "یا )

 جزآ بوكس تنابو یصف كنبغ ( ةيبغلا ) یبلا (م ةمجصلا نيفلا لصق م) |
 يغ ات ذجا لوقت رونید هرومغب ناغاب یلغأغ اص ندرب لوق یلع رونید هرومغب
 معو روند هوص قوچ نالیکود اعبانتمو ةديدشلا ةضفدلاوا ةربثکریغ ةرطمىا
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 تكنریا بل او هد زو لات ۲ وا ) مهاعداذا ةنتفلا ! يلاا مولا یو
 ۱ بورو یاتسن رو یوع یتعع بلکلا یوتعا i : رد هنسانعم قمولوا دوغ

 هدننزو هدأت ( ةيوعتلا ) هفطعاذا “ىلا یوتعا لاقب : رد هنسانعم كکو

 اذا سوقلاو ةربلا یوع لاقب : رد هنس انعم كک | تاق ییا یب هنسن رب یدو |

 لاق : رد هنس انعم كلکا تاق ییا هنسنر هدننزو لاعفتا ( "اومنالا ) اهفطع
 هدعقمو هردو رونید بلک هلا یصقو هدننزو ءادش(اوعلا ) ثومنافسوفلایوع |

 | هکردنرابع ندبکوک ترددوخا شب رددآ كلزنمر ندرخ لزانمو رونلوا قالطا

 روص تروصوب راربد خد دسالا كرواك او ردراشلوا عقاو «دننروص فلا تباتک
 ینروص هسکر هدنلکش ررغاچ یمدارب بودازوایرغوط هناعسآ یلار ددند هبلامش

 هنا كس اسا کرد حراش ردزوکم هدنلفسا فرط هرو بکاوک ردقحهلوا
 یدرب هک ایوک هلکلیا عولط هدنبقع كاع وم اوه ٽدور روب نم لزنم هر وک

 نوچکنا رد همس ثعاب.ینیدلوا ردیک بورغاچ ندنس هسکا كرهدیا دیعود رط
 ی كنيع ( ةوعلا ) رونند هب هقا :هحوق ءاوعو لرد یخد دربلا ةدرا ال ۲
 رد هنس انعم قلوا هاوخداد ( ءاوعتسالا ) روند هدعقمو تسا یخدوب هلبصفو
 لاش رونبدهبلک یجاقفشمزمفهککرا هلی كم (غب واعلا )مهم اغتسا اذا مهاوعتسا لاقب

 زسش رعت ف رحو روند هنکنا یکلت و هم رسما ةبلکلا یا هيو اعلا توع

 روند هیبعمو هویعم هدنرغصم .كنهبواعمو رداع نایفس ییان , هبواعم ردندیماسا |

 | یرلک دید سراب ( هبواعم وا ) هلا ثالث ءا رونید هبیعمو هلدیدسشت كلی
 | نا سبقلا "رمان هدو هلزنمهلیصف كهم ( وعم ) ریس هتک را
 | یصف كنبع ( وعو ) هلبا رصف ( اع ) ردیردب نطب رب ردهعاضق هکرد هبلعت

 ردهباکح ندن وص كج هروس نویف هللاي نوکس ( یاعو ) هلی وکس ثواوو
 |: رد هتینس انعم كمروس نوبق.هلا هرو ظافلا هدتنزو اعام ۱ 6 8

 ردقلعتمهنسهدامنیع وب هکریدح راشیاعوا یعوااعلاقف نیئصلارحزاذا یعارلایعاءلاق
 ۱ رد هنس انعم ةاعاعم هدرلن و هدنرلنزو هحرحد ( ةءاعیعلاو ةاعیعلاو ةاع وعنا 3

 (ةاواعلا ) ةاعاعم یعاع عع ءاعیعو ةاعبع یعیعی یعبعو ةاعوع ىوعي یعوع لاق
 ۱ ( هوع ( مهګاصاذا محاواع لاش : ردهنسانعم قم رقبح هیسک رز هدننزو ةاهابم

 | هدننزو یم ( یوعو ) هلیصف كنهرمه ( ءاوعا ) ردیدآ لجررب هلیصف كنیع
 ۱ كکرب بولک ندفرط ره, سا هدشنزو لعاش ) ىواعتلا ( رد رامن وم کیا

 ٠ هل رسك كنيع ( وهعلا ) یواولا اوعقجا اذا هيلع اوواعت لاقب : رد هنساتعم
 ¦ زواي ولقشقاپ لدتعم یادناو ا یسشنحو هنسانعم شحچرونید هنس هبوص تا

 ۱ . كعشرا تفآ هنلام هنر هل رک تن هم ( ءاهع ال ) روند نود ولا



 قمار هحارم هفلوا راوگخوخ بارشو مامط یغدوب هدنزو اتم ( الا )
 هکل ريساو مجازا عبارلا بالا نم انع لك الا هيف ىع لاف : رد هنسانصم

 ا ىوأم ( ینعلا ) راسالاف بشلاذا لجرلانم لا : ردهنسانعم قلوا راقرک
 كم الکو هلک هدننزو هپ« ( ةپنملاو ) هدنزو یم ( ینمللو ) هدتزو
 ردل دنتسانعم هداراودسف رد دوسقم ما یرافدلوا نمم هک روئید هئلولدم
 ندا موهفم ردرابع ندهبنهذ تروس, نانلوا عمو ظافلا هنس ازا یس هسالخ
 لحراانع لا : ردهنسانعم تمکج تجز مر هدننزو ءاطع ( ءانملا ) ردعا
 كمك تجزو جر یغدوب هدننزولعفت ( ینعللا ) بسناذا مپارلا بابلایم هانع
 باکنرا ینثجز ثشبا ولننصو بعئ رو بصناذا لحرلا یمن لا : رد هنسانعم
 ( هتل ) اهمشجن اذا ةينملا یمن لاف + رد هنس انعم قلا هنر زوا بودا

 قغارغوا هنجز یدآ ر هدنزو هدأت ( بنعتلاو ) هب مک كت ءرمه
 ۰ رد هس انعم ی«زاب ناوذع هانک و هسنا| ذا ءانعو هانعا لاق ۰ رد هنس انعم

 هدنلازو هرم ( ةبنعلا ) نونلاب هننع لاخو هنونماذا هانعو باتكلا ىنعا لاق
 ( ىنهملاو ىناعلا ) هانعیا ةبنء 4 لاض : رد هنسانعم تفشو مر ردعا

 رولوا كد تفشمو تجز كب رارولوا دیک أت ةغلابم ىنسهلك *انع هدنزو ثدح
 هعز انمو هرج اشم هدنزو ره بم 1 دان املا ( ةغلابم نمءونام "انع لاش

 رد هنسانعم تامکح ینثج زو مر كنهنسنرو هرحاشاذا هاناع لاقي : رد هنساتعم

 كلنا ماتا هدر او تباعر 4 رادفن و دیق ائاد هرزوا لامو هاساف یا هانا لاه

 هدننزو مظعم( ینعلا )لاهبلع نوموقبامىا مهلام نوناعیام مه لاغ : ردهنسانعم
 یدبایوعیللسا هک هل دیدشن كنابو یصف كنبع ( یعلا ) یواولا ردیسا سرفرب

 ب وربوچ هفرطرب یفزغا یم هلوقم در وقو بلک هدنزو هبنغ ( ةيوعلاو )

 | رونلوا ریبعت یهولوا هک رد هنسانعم قغازوا قرهبلغجآ یننوس لوقلع تكمروا
 هةمطح یولاذا یاتلا بابلانم هبوع و ةوعو هاوعو اع ی رعب بلکلایوع لاق

 | رد هنس انعم كکوب بورو هفرطرب ېب هنسنرو حسب مو هئوس دموا توسو
 ا چرا ی ېر نده روتوا اتم هکر هفجصادا ی دنا یوع لاش

 هنس العم قد رو .ینس هصب كرخا هلغل وا یوف یک کرک یرل وزاب بز

 هربغ دب یوعف هدب تب وقف هنس نينلن غلب اذا لحرلا یوع لاض ردلمعتسم
 اهفطءاذا سوفلاو ةربلا یوع لاقي : رد هنسانعم لکا تاق یبا یهتسنرو

 . لحرلا نع یوع لاض رولوا لمعتسم هنسانعم نرو در فرح نعو
 ۲ نالف یمن لوا بودا بیذکت یهسک ندا تبیغ هدنفح نالف ینعیدرو بذک انا

 | لاقیردلمعتسم هنس انعم قمرغاچ هاغوغو هنتف ینعاجر و یدلیا در ندنرزول
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  ناوسن ٌهفئاط ارب ز روئلوا قالطا هناوسن ( یناوعلا ) ةدومیا ةونع هل ىلق |
 . رل نزلوا ترصتو داد رهظم ند هسکرب بوزو اتش لک ندلاجر فرط |

 هبب رقدلوا روهقمو ربسا هدلاجر *یدبا تح هروک هنناب كربثا نا هکرید حراش |[
 . هنامز هسحوب رد هلتسن همالسا رودص ن روک ذم نیهحو هکر بد مج رتم یب٥ 1

 انعم رول هلف یرلالبتسا هلاجر هراجب كن راوداج لوبنتسا اصوصخ یناوسن | |
 لاقب : رد هنسانعم كلا سبح هدننزو هدأت ( ةينعتلا ) ردادب وه یتیدلوا |

 زا هخالع بکر ندنلو شلوا هنشغآ هلیغبق هود رولوا مسا هینعتو هسبح اذا هانع

 تکو زو وا رک قد جم یک کرک هکرونبد
 | هل هود شلوا كيجکو زوب وا رولوا زدصم هدانعمو هینعتو راردا الط هود
 ۱ (ةبنملا) ةينعتلاب هالط اذا ریعبلا انع لاق : ردهنسانعم كمروس یروب نم ج الع

 ١ كنهنمه ( هءانعالا ) روند هحالع نانلوا رکذ یک هینعت دوب هدننزو هبنغ
 ٠ ءاثعا اذکو اهبحاو یا *اعسلا *انعا لاقب : رد هنسانعم یاونو بناوح هلیصف

 هل رنسك تكیع ردونع یرادرفم روند هتعاج عمتحم ند هفلتخح لئابقو دالبلا
 روند هلت اتس مدو ریسا یا ناع وه, لاق روند هراتفرکو ریسا ( یناعلا )

 هات رس ۳ هک رونید هنتمالع و ناشن كب وتکم هلص ۳ ) ناونعلا (

 1 هنوئعلا ) رد هنسانعم ناونع هدننزو مظعم ) انعلا ) ردیس هحاسدو

 | هتمسسو اذا هتن ونع لوقت رد هنسانعم قمزای ناونع هب وتکم هدننزو هنعنع
 ( ةيانعلا ) ىئابلا ردشللا ناب هلیهوحو هدنباب نون یرلنوب فلوم هکرید حراش
 همدآ رب هدننزو "قع ( "ییعلاو ) هدننزو هاعس ( ةيانعلاو ) هدننزو هانک

 ةيانع هونعب و هبنعب الا هانع لاق : ردهنسانعم قلوا مهم هنسن ولتجز ر |

 قلوا لوغشم اكا بوارغ وا همهم مار و همها اذا اینعو ةبانعو

 اتع ةحاح ىع لا و ةيانع لوهحا ىلع نالف ینع لاق ۰۰ رو ا0

 رادلبلق ی دورو ندعبار باب و اهب لغت شاو هتمها اذا عبا رلا بابلا نم

 : : رد هثسسانعم كليا مامتها هشيا ولتجز رب هدننزو لاعتفا ( ءانتعالا )
 . بعتوعر هلقمارغوا هشيار هدننزو فتک ( ىلا ) همتهااذا مالابینتعا لاق |
 ادب شیاولبعترب همدار هلنوکس كنونو یحصف كنيع ( ینعلا ) روند همدآ گچ ۱
 نو ماعطو لزتوتدح اذااینع نعي هلمالایع لاقت :ردهنسانعم قلوا ۱

 عج اذا لکاالاهیف ینع لاقب : رد هنس انعم كيس, بولوا قفاوم هحازع هلفلوا |
 هبانعو یتعو هنرهظا اذا بابنلابضرالا تنع لاقب : رد هنس انعم كمروتب تواریو |

 دا را اذا ةيانعو اينع اذک لوقلاب لوقلاب نع لاقب : رد هتسسانعم كما رهقو هدازا
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 وبعبلای#لاش : ردهنسانعم قجاص بوث آ هسرولوا هری دوا یر وط هنسه
 نهنسنر هدننزو لاعتفا ( هافعالا ) ناک "اوا هنماه ىلع یرف رده اذا همانلپ
 لاقب : ردهنسانعم كليا دصقو هرانخا اذا ءافا لا ۶ ردهنسانعم كلبا رابتخا

 ندنسهدام "اقا نالوا هنسانعء رابثخا 4 رسک كنبع ( ةبملا ) هدصقازا ءاذعا

 لبس هوخاپ قبرح و لبس بس هب هلت ( نابعالا ) ردهنساعم رابتخا رد“

 نيبقالا نم هاب ذوعا هنع و روئلوا ینالطا هود شءرسا هلا لیس دوغا لبل و
 یر ( یملا ) جاهلا المج لاو لبسسلا وا لبللا و لبسلاوا قبرطا و لبسلا ىا
 بولوا هکر دمج ندندنفل ییاع 4 بوک رونلوا قالطا «رلسدآ لمم ولوا هدننزو
 ( هان ) تولا یلع اوفرشا یا یع مهانکرت لاب ردهبئشم ینح496 یرد و
 هکردشللا داربا هبسهفب هبل هدنرمخ ریرج ردبدآ كفاط رب هدننزو هباعس

 هبفبفشا كبمویصف كنبع ( ىم ) رددغا بیلفت هرغآ لبح نالوا هدنناسنا
 (هامعالا ) اما ىف ةغل اذک ناك هلا و ام لا ردحاثفتما فرح هکردهنساتعم ابا

 یما هدجو اذا هامما لافب : رد هنسانعم قلوب یا یدآ رب هبرسک ترمه
 وه لافب : ردهنسانع لالنم هلئوکس كيو یصف كنبع ( ولا ) یواولا
 ( ونعلا ) يواولا رولک ءامما ج ردهنسانعم عوشعخ و تلذ و لالنم یا وم
 مبف تونع لوقت ردهنسانعم قلوامیبسا هدننزو ءاطع ( هانعلاو ) هدنزو ولم
 ترسیا مبارلا بابلانم انع مف تبنع لاھ و میفاربسا ترص یا *نعو | ونع

 هتعشخ اذا 4 تونع لوف ردهنسانعغ نلف ورفرس و عوضعخ و للذتو ممبفارپسا
 هتبدبا اذا "یشلاثونع لوفت ردهنسانعم قلق هراکخآ بورقج هفجل ییهنسن رب و
 تاب شراو هتحرخا اذا «تونع لوق رولوا هنسانعم جارخا هلبفرح "بو
 ۳۳ کبک و 2 1 سایت ضرال تتح لاج رد هنسانع تكمروت

 شکید كنه رف و هیشف ءانآ اذا *یشلل بلکلا انع لا : ردهنسانعم قلقوق بولک
 ةب یقلا تنه لا اوا هتل قمردزم هرشطیوص لغ وا هاريس یراقلارا ٤

 | قلوا ثداح ثداوح و روما شعب همدآ رب و رهلنف هظفح ۸ یا رب ءا |
 هتجز و چر یدا رب هنسنر و تل اذا رومالا 4 تنع لاق : توقف هام

 هدزو اصع ( انعلا ) قشاذا هيلع الا انع لاف : ردهنسانعم قمایعوا |

 اأ میارلا بابلا نم انع ميف تینع لوقت رد هنسانعم كعئود هکنرپسا یند وب |
 كلا ربنامرف و لولذ ىدا رب هلك كنز ( هانعالا ) اربسا ميف ترس ح

 | ؟ رد هنسانعم كلا راهظا تابنربو هتعضخا اذا هتینعا لوقت رد هتسانعم

 هکلربساردسا هدننزو هوطخ ( ةونعلا ) هنرهظا اذا تابنلا ضرالا تنعا لاقب
 ت لاق : رد هنسانعم ءالبتساو رهفو روند هکلرینامرفو هغلراوخو رود -

 ےک جک

 1 هده

 و
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 ام ةراعال ىلا شرالا لافغا یهو ءاعالا یف مہ یمر لاق زا تراعو

 یلاخ ندنراع رثا ید وب هلیصف كيم ( یماعملا ) روند همدآ ولی و نوزواو
 ندنس ها یع هرزوا سایق ريغ هزوک هنا حراق رونبد 4 ینارارو نالوآ
 دنکان نس هک ءاعا ةغلابم ( ةيماعلا ) یدبا قلوا هيم نالوا سابق ردعچ

 ةبماع ءاعا لاق نوسلوا هب یناعم راس كركو لاهح كرك نرونلوا دارا نوحصا |

 یی هع دا. رود هن وناخ نالوا زا كب یدوس ةیماعو هيف ةیهانتم یا ةغلابم 3

 فاک و هدبص ( "یع هکص .) ة*اکی یا ةا لا ر دنوناخ نالوا ۳ 8

 | هلیئوکس كيمو یم كنيع هدراعشا شعبو هدننزو ی( یعو )هلیصف كنهددشم ا
 کلیسا كن تراهن فصن ردشلوا دراو هد هلیناونع یعا ةكصو یدلوا .راو
 ندنقو میعبدقاب بولاح یک یولع شتا یدوحو یسسا كشن وک هک ردیعسا كتقو

 | هک هکص هک ردیسا تلبس نلعب نالوا هدنفولوا یع دون ۷
 | ردنوحا منظعت ردرغصم اجر ندنظفل یعا یو رد هنسانعم قم زاچ بولاج

 دوخاب هتفولوا هل روصت یغیدلاق ندقفاب زوک بویموق زف هدزوک یرح كشنوک |
 هسکر ندنس هلیبق ناودع هد هیلهاج یع شعبلا دنعو یدنلوا قالطا هنکلسا

 یدبا ردا اتقا قنلعتم هحح كسانم هحاجح هدجح ئانا هلغلوا هیقف هک ردیدآ |
 و وقر هد هفاسم هح ییا هب هکم نکیا رواک هلبا هلفاف هداعلا ىلع هنسر

 | هکیک ره بودبا هخوت هنساقفر یدبایما كم اوه .قاغتا نوک لواو رلیدلبا لو ۲
 هم :دهسرولاق هدلاح ینیدلوا مرح بوبللا هرع یادا ردق هنغاتس و ی رو

۰ 

 هلفاف لها هدکدد رولاق قار هلوا مارح هی وا بویمهدا هرع یادا كد هبهنآ
 یا لوا رلبدلیا باتشو منع هندناج هکم هدنقو هنانشت آ لوا بوبارصص هلرلاب

 ضعبلا دنعو رلیدلوا لصاو ههکم -دریسد نامز بودا عطق هللا ما تحب هلحم | ِ

 یتدهلج بودا لواج هرزوا موقر هد هرحاه تقو ردیدآ ریمار ند هفلاع ىع |

 د هدنیهحو یدلوا بوسنمو فاضم اک | رو نم تقو هلکلیا لاصیتسا |
 ر د وه هرزوا تیفرظ هشيه یطظفل هکصو ردنوحا تبسانم اندا تفاضا ۱

 اس ( معلا ) ارح هرحاهلا دشا ف یا یع ةکص دب ز انااوا هتیقل لوقت |

 رطع دوخاب هننالوا فیثکو نیلاقو قیص دوخاپ روند هام كتسکو هدننزو |
 زونید هباعس یلاخ شلبا رطم غارفآ دوخاب ضاباپ هایسای هقفوم دوخاب هننالوا ||

 دو-الاوا قیقرلاوا رطسلاوا ۳9 عفت رلا باصسلا وهو *اع ءاعسلاق لاقب |
 ق 7 كيمو ىف كنيع ( یمعلا ) هّوام قاره یذلا وا شیالاوا
 ` مرشط یکاشاخوراخ هغلاط و لاساذا یناثنابابلا نم ايع ءالایع لاق : ا ردهنسانعم

 ' ینکویک كني رغا بوبسسا هود و رذقلاب یراذا جوملا یع لاق : ردهتسانعم قمآ |
i iner 
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۱۰ ۲ 

 . یاب یاهابوداههدشم یبا اضعبویک ی رکدبد بایهشا دنا بایپهش رلبدلب
  لسا رونبد یاممبیاغا هکرولوا ید ندنباب راربجاوب و یک ماهدب ماه مارا دید
 لالپعفاو یکیراهلک هبان و هاط یدنلوابلف هغلا یلوا هاب هرزوا دون یدايپ#ا
 یدو هدنازو لمف ( یمصطلا ) رود یاعا بونلوا ماندا راب هدفدنلوا دارم

 تللو رجا ( یهالا ) یه ینمب لجرلا یمن ناق : ردهنسانعم قلوا روک |
 روکیزوک بلف ینمب زسئرپسب و همدآ روک زسرسپ هدنزو فثک ( یاو )

 هل رلثیع رولک نابغو ی#یممج كنلنفل یعا ردناداپ و لهاچ دارم هک رود هما

 رد.هج كن هک یا هکاپوک و هد زو امر رول ۴و 4یوکس دز ثپم و ی

 (ةبمطلا) ردبات "و ی کمد زو هح رف ردهبقو هدسزب ءارج رد هابگ ین م

 ثلزیک یهنسار و یغعا هربسیا ها لاغ : ردهنسانعم تلا روک هد زو هش

 امس هدرامشا هافخا اذا تیبلا انعم ىع لاش ردلمتسم هندانعم «افخا و رت

 ېم هل ردغوصء ندنربسب یا۴ ردبشت لمف ( هاعاام ) رد ذوخام نشو
 ارز ردفورمهم هنساوا لدروک بن ردگعد ردنادا و لهاچ ترپسب ی لدروک
 هلماصت هدننزو لعاضت ( یاهطلا ) ردلکد روصتم اع دایدزا هد رهاظ نبع
 ( ءامعلا ) امعلا رهظا ازا لحرلا ییاعط لاقب : رد هنمانعم كمروت-وک تا روک

 هدنرانزو هيمو هبغ ( فيملاو ) هدنزو هاصع ( ةيامهاو ) هدنزو ءا
 جاطو ةباوغ ىف یا هبع و هباعو "اع ىف نالف لاغ : ردهنسانعم جامل و تیاوغ
 لالنم دواب مطفعنو ربك هل رادبدشت كلاب و كيمو ىو یرمک كنيع ( ةيمعلا )
 ریکلا یا ةيمعلا هذه ام لاض ردهلیعف ندنظفل ىع و و ردهنسانع« یهارک و
 روک یک اسبیصخ و ابهر رد ردس۰ لسالاق هدشننزو ایءر ( ابعلا ) لالنملاوا

 لامعتسا هدنعفوم مسا هدعب رده رلانعم یقاوا هبنشم و روتسم هنسن رم و قوا
 اپمعلا ةبابنلاف و حراشلا لاق هلق نم رد مل یا ابع نالف لتق لاب هنمو یدنئوا

 هنم و رداص یهو صیصختا نم اسیسا و یرلا نم ابءرلاک یمعلا نم الف
 مه دجوب نا ینعلاو [ طخ وهف مین نوکی یر یف ای۴ ق لتف نم ] تیدح
 هداروب سب ةيدلا هبف بجعأاطخا لتف ركح هملخ ههاق نيبتبالو هما یمعب لبتق
 هبهف كنم ( هاعالا ) ردفلوا لوتف. هبناصا قوا هدفلنقخراق ابيع لتق
 هکربد حراش لاهح یا "۶اریهلان_ ردیعج كنمهلک یا روند هرلناد و لهاج

 هرزوا ینیداوا صوصنم هدمکحمال"وا رداتشم یطلغ هلهحو یا قایس كفْلْوء
 ردنرابع ندرلد-ن مولعم نو لره# ردهلبعق كيم هکرد هنسانهم لهاحم ءاعا

 ردلوعضم ین یکهدننزو فا رد هلک یع هکلب ردلکد یعا یدرقم ان:
 فاش و قلنادا اعطق هدنآ هکر ونلوا قالطا هینا | لوس هاعاو یهتنا

 ۰ و



 بيرق وه یذلا ناکلا ىلع یا [ یده رانلا لع دحاوا ] یلاعت هلوق وح رولوا |
 ۲ نيد هيلع وح رولوا نوجما یونعم هالعتساو قیرطلا ىلع یتلدب ایداه رانلا نم

 | [ هبح ىلع لالا یناو ] یلاصعت هلوق وع یک یسهلک عم رولک نوجا تبحاصم |
 | ونب ىلع تبضر اذا * یعاشلا لوقک یک نع ردنوعا هزواجم ۳ هبح عم یا ||"

 | ىك مال ردنوصا لیلعت ٤ ینع تیضر یا « اهاضر یبجعا هلارصل ۰ ریشق
 . یلاعت هلوق وع ردنوحا تیفرظ ه ایا هتبادهل ینعی [ کادهاملع هللاوربکتلو ]
 . نم نالوا رح فرح ٦ ةلفغ نيح يف یا [ ,ةلغغ نيح ىلع ةنيدملا لسخدو 1

 هاب ۷ سانلا نم یا [ سانلا ىلع اولاتکا اذاو ] یلاعت هلوق وح ردهتسانعم |

 یا [ قلا الا هللایلع لوقاال نا ىلع قیقح ] یلاعت هوق وح ردهنسانعم هراچ |
 أ ندنسهلکیلع نالوا فوذح بولوا ئاز ۸ رد هصوصخم تئارقو و لوقاال ناب

 ا ىلع اموب دج مل نا » لقعی كياو م رکلا نا » عادلا لوقک رولوا ضوع |
 ۳۳ انوع لوصوملا لبق ىلع دازو هلم یذ هیلع لک یا لک نف 1

 سأیال هنالع یمنهج نالف مهلوق و رولوا هنسانعم نکل هکردنوجا هلاردتسا |
 | ردب رفصم قوف هک رد هنسانعم قی وف رولوا مسا یس هلک یلعو هللا ةجر نم
 ٠ او مام دعب هيلع نم تدغ « یعاتشلا لوقک رولوا كعد هج رقوب

  لوقت ر دکعد هلیا تموئدمو تمزالم هک رد هنسانعم مزلا ردما لعف مسا كيلع |
 ۱ هشباوشو لوا هرزوا شیاوش ىنعي سالاب و مالا كيلعو همزلا ىا ادبز كيلع

aیدىا كاع بح و یبصا هروک هنای یر ج هکر د جرام هلبا ماعاو تم زالم  

 | (یمعلا) یا ردیبک كنو یخد یرللوف كن هودو كماماو كيلا رایدلیا راصتخا
 ۱ لا ؛ رد هنسانعم قلوا اساوروک نوت یرازوک ند هرکص كمدار هدننزو اصع

 لزوک ییا هکرید حراش هلک همصب بهذ اذا عبارلا بابلا نم یع لحرلا یع |
 ۱ لاق رولوا قصو د هدزوکو رغلوا لامعتسا هدزوک رب ردنساع هنسل وا روک /

 لهح دام i U هد هئس انعم قلوا روک بلق یو یهتا هانبع تع 8

 " روئید هنماقو دق یعو رکذیس اک رولوا دراو هدلوا یانعم هک هتن نلوا دراو
 ۱ هی اف رابغ رود هزوو هل وط وا هما یا هاع نسحاام لاقب روند هغلنوزواو

 5 لاق : رد هنسانعم قلوا روك یندو هل رسک كيمو كرمه ( *يعالا )

 یک راریجا رادندناب لالیعفاو هار وک هتناس كح راش - یب نعم ءایعا یامعی ؛یاما

 e IE رک ایاعا هح رکر یدلوا اعا اعا دزدی وا تلق هفلا هیات یای بوئلوا ۳ ۱

 طاقسما ییالوا یاب هدنردصمو رولوا تبثم ةلتفلت نکل مبویلواوسر. یلواءای
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 یس هلک لامل لسالا یف هکربد مجرم نسربد نیلام هدنەجو یلامن «دننژم هرفمو
 .هدننخ یفج یرفو كمدآ نالوا هدلفسا هاکدآ هنلوا ما ندنسهدام امت

 هللا نسا تراس هدعب رونلوا ریبعت لک یرفوب هلکنآ هک ی دبا رووا ادن ا
 هدالعا هسک نالوا وعدم كرک رلپدلپا لاممتسا هدنسانعم لک مب له افلطم
 لامعتسا هدماع یماخ یانعم سپ نوسلرا هدرار ؛لرکو .دلفسا رکو

 رول وا مومضم یال هپ هسپالم واو تسناحم هدلاس رک ذم مہ ءاکو رلبدلپا
 روسکم هنسنام هب هدننژمو [اولاعن بانکلا لهاا لف] یرصبلا نسا أرق ه و
 هنس انعم قوف ر دما هببضو یرسک كمالو یصف كنبع ( لملا ) یهتا رولوا
 هاگو قرف نم یا اهو ماللارسکب لع نم هنیئآ لوفت ردروسفم ندنشنفل الع
 لم نم هنبلا لوفت رد هيانعموب یغد لاع نم رلرید یځد الع نم هلسفنا هکرولوا
 هعضو هباطا هرزوا یلاح افیفخ هک هکربد حراش قوفنم یا لاعنمو ىلع سو
 یخ كنيم ( ةبلملا ) ردروک ذم هدبیبللا ىنفم ىليصفت رد ینبم هقاحلا هن ات
 هبهطوا سکو نانلواریبعت یاطراچ هلپ رادیدنت كتبو كروسکم مالو یرسکو
 هدننزو مظنعم ( یلعلا ) ةفرفلا یا ةيلملاف دمق لوقت رولک یلالع یمج رونید
 یرهوج ردیمما یسرف كنهسک ما رعساو ردیسا تنسبجعدب كنب رافوا راق
 همدآ لوش هدنلزو ثدح ( یلعلا ) یدلیا مهو هلکللا دییق هدنزو ثدح
 رد,دآ تاسف رو هوا راغاس بولک ندق رط غاس كناویح یدوس امتاد هکر وند

 هنالسرا هدنازو یلتع ( یلتعلا ) رددآ لجررب هبسهبن رفص. ( لیعب )
 نالس ( نابلع ) ردندح حابر نب یلع ردندیماسا هدنزو یمس ( ىلع ) روند
 هدننزو هببس هکهیلع نب میهاراو ردرلئدحم هلبس هی رفصم ( نی هدننزو
 رادو ردبدآ هدلبرب هدنس هیحا یرقلا یداو هدنزو یده .( یلعا ) ردندحم

 كنبع ( نینالعلا ةروك ) ردیدآ ويف هنر, هدیالک رایدو ردعنومر هدنافطغ

 هدننزو ءارج ( هاولعلا ) ردیدآ انعفرب هدنشلا صج هلی هبنب هینتو یصق
 ىكاو نون اخرو ةبلاع ةسف یا ءاولع هنم انععس لوق رد هسسانعم هبلاع ةصق
  هلاقب رود هکلکسکوب هلدبدشن كابو هنرمک (یللا ) ردپ رلعا نارسق
 6 لو ) هلي وكس كمالو یصف كنيع ( یلعلا ) ینابلا ولع یا لع
 .العو اپلع هبلمي عطسلا ىلع لا : رد هنسانعم قمغآ + یرقوب هدنزو "ینغ
 ردندهزاج نورح ینمی ردفرح هل مسق كفلاو یصف كنبع ( ىلع ) هدمسانا
 | هاعسا یوتعمو یسح ۱ ردپا تلالد هیانعم زوقط رد وہم ییعا.ندهب وبیس
  هوق وح ردبا تلالد هالعتسا ه- رورج ابلاغ هکرولوا نوح قارفتو
  للعتسم هنلپاقم كنب رورجم انحمب و [ نولي كهفلا یلعو اهیلعو ] یلامت

 ۱ وا
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A. 1۸۹°۱ زرین ۳ و  

 لدفا الف ردششوا دارا اک و رقم یوم كنس هلک يلع رد هنسانعم :

 هل رمصقكفلاو ىع” كنيع ( رشمایلع ) یهتنا ردمزال قلوا یرمم هتبلا هسيا
 هس ادعام ردیس هلیبق شیرف شعیلادنع هکروئلوا قالطا هتسالعا رسم "بایق

 یربک رولکلع یعجج ردینتوم كنس هلکیلع یظغل ایلعو رونلوا ریبعت رضم یفس
 روند هناویحو نانا دنم ونئو یربا هل رسک كنيع ( نا-یلعلا ) یک ربکو
 هب هقاب تكسکو و رود هعانمو اکو هنسانعم لب وط روند هب هنسن نوزواو

 روند هنالترص كکراو ربهج توص یا نايلع هل لاقب رونبد هدنلب زاوآو روند
 هدنلب زاوآو ههقا كسکوب یخدوب هل رسک كن هددشم مالو كنبع ( نایلعلا )

 لاق روید هنس هحاسدو هنسهمانرس كب ونکم هلی كنيع ( ناولعلا ) روید |

 ر دیدآ عضوم رب هدننزو هباصس ( ةيالعلا ) هناونع یا باتکلا ناولع بتک |

 رونید هلم كسکوب ندوب هدننزو ېظ ( یلعلا ) رونید هلم كسکوبو |
 روند هرومد یرلک دنا رم سعد سروا هل رلبح رومد هدننزو مانه ) .ةالعنا 3

 هنب رزوا یدرغ و روید هشاط ید ىرلقدىاي شک هدنرزواو هاتم نادنس

 بوبوق هرب هکرونید هباق هنوکرب هدنزرط كلوکو راراپپ شک بودب روق بورس |

 ړو رونید ههقا تكسکوب و راراغاص دوساک ا بویلسب هلل رلکزت ریغص یفارطا |
 ىلع هلرسک كنهددشم مالو كنيع ( نوبلع ) رد رلسا كغاطر و كغارسق |
 هدهعداس ءس رد هل د دشت كناي و یارک لنهددشم مالو بات ۲ تنسهلک |

 عمو هدر اب فوم لر ردنا Ak هبا روا نینموم حاورا را وا ۱

 هی ع ویو ردبتسا تكنناکسو لها ضعبلادنعو ردیمسا كناربن عحوم رشا نيجس |
 لریئاناویک میطبردیدرفمكنا ىلعو ردصوصم هنیفطانروب نم عج ارز ردب رقا
 | نیلاص لامعاهک ردیعسا ویرلناوید كنسهکئالم هظفحدوخاپكنهعباس ءامسهروک هننایب
 هاکرد هدنررخآ راددا هک ردکعد بتایم فرشاو A دوخاپ رونلواعف ها روا

 رولوا برعم هک رحو فورح شب هلک ویو ر دناجرد نالوا برقا هناضصر

 ۱ دوخاب ردق و ید رفم د وحای ردعج هرزوا روک ذم هجو ينسيل دنمو ي

 ىلعي ردنداعما ردلبقتسم لعف هک هدننزو یضرب ) لعد ( راف ا

 ر دیا دسا ن یلعم ردنداعسا هدننزو مظعم ( یلعم ) ردیاخ هيما ن
 ردیعبات یلعی ن دیبعو ردیسا نوناخر هل مصق كفلاو یرمنک كا ( لعب

 هذخا لاقب : رد هنسانعم هبلغو رهق هلئوکس كمالو یصف كنيع ( وللا ) |
 یلاعت لاق : رد هنسانعم كس وب هدننزو لعافت ( یلاعتلا ) ةونع یا اولع
 سا لعا ليف كمال نسرید لاعت هدنرضاح ما كنوب می دا
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 0 كف ب هنر یب هنسنرب هبفرح یلعو هورهلا اذا هبعلاولاع لاش : رد هنس انعم
 ۱ لها ( هبلعتسلا فورطا ) ىلع هجایا مالا ىلع هلام لوقا رولوا هنس انعم
 ۱ هسعهداسو نافودمس نیفو هلمهمداس هکر دن رابع فرح یدپ دق دوج

 رد هعاچ یر هلک دنلضخ قفس ینعومب ردیرظرح هاظو ءاطو همم ناخو
 ۱ ندننهجولع توسنکردبا ادا هدنبآ هالعئسا هفاط ی رفوپ ناسل هدنهگ رنو
  هدنرو ءا ( هالعلا ) ى دسنلوا ىف الطا هيلطتسسم هلکللا جو رخ
  هب لافب رونپد هکلکسک وب رولوا مساو_یدنلوا رک ذ هک رد ردسم
 ٩ ( هالعلا ذکس ) ردبسا ممومرپ هد هنب دمو ردپدآ لجر رو ةمفر یا هالع
 ۱ كلسکو هدنزو لامقفا ( هالنعال ) رضا وسر هد رهن اراض

 أ

 ردلعاف مسا ندلوابإب ( ىلاملا ) مغترا اذا راهنلا ىلثعا لافب : رد هنس انعم
 یالطا بمکلا لام همدآ یبحاس ناشو فرش راب رهو رود ههنس تكسکو

 هنموغوبكنبغراف بمک هکر بد حراش فبرشیا بعکلا یلاعلحر نولوفب رردبا
 ] هکرددلجر پمک دوخاب راردبا هبانک هلهجووب رولوا یلاع ندنسس هدام هکر وند
  بسک هدننزونامم( ةالعلا لرولوا ردصلها هلبنهج وتو زابنما ردف ایا دارم
 رولوا ناکمیساو رولوا مساو یی ردصم هدانعموب هکربد حراش ردهنسانعم فرش
 یا روعالا یلاعم هنمو رولک یلاعم یمج رولوا هنسانعم ثعاب ېک هلضو هنيو
  رسناو هدلح ما نوجح هکردبسا یسهربفم كتهمرکم هکع :العمو فرمشلا بسکم
 رد و ردیدآ ه رفر هدهماعو ردناکمرسا ةالعم هدو رد «دسنفرط تسوا كیهکم

 هسا فرثاو هلجا هبرمسک كرانبع ( یلعلاو ةيلعلا ) ردبسا منمومرب هدف
 مهنلج یا هیلعو سانلا ةبلعمه لاغب هدننزو ینغ هکردبرلعج كنس هلکیلع رونبد

 هنسب رفوب كلوب لوف ىلع رونبد هنسپ رفوپ كسشا هدننزو هانک ( ةوالعلا )
 كکند یکیا نالوا لوجم هبهادو هفنعوا هسأر یلعیا هنوالع برش لاق رونید

 3 رونلوا ریبعت رابرمس هللا ادا یمراف روند هبهنسن نانلوا عنمو قرهلوا ناز هنغلارا

 3 هدابزهرزواهنسنر افلطمو نیلدعلانیب منموام یهو نیلدعلا نيب ةوالعلا منعتال لاقب
  ردیدآ كغا رسفر و ةوالع رانبدو ارانید فلا هاطعا لا رونبد هثبش نانلق

 . هروکهنناب كحراش هنسانعم ءاع رونلوا قالطا هکوک هدننزو "ارجع ( *ایلعلا )
 دعقب هنپآر لاخ روند هیلاع ناکو روند هنسهبن كغاطو ردلکد تغص ردمسا
 . هبلاع "هلضو رونید هثبش نالوا ىلاع ندهتسنرب افلطمو ىلاعلا ناكملا یا "ابلعلاق
 ۱ هکردبالغ ندربلا نیا حراخ رهنرابع ندلع نعضتم یتفرو فرمش هک ردهنسانعم
 تان یونحایح ۰ وبشا یکیدلبا داشناو رفح هدون فیرمش تعن كسابع ترضح

 مختم ناکم یسهلک *ایلع عفاو هدنتب ٠ یقطنلا اهن هایلع یفدنخ « نم نيا
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 روند یولع هرزوا سايق ریغو رارید یلاع هدنتبسن روند یلاوع هنعوجم رونلوا م | قالطا ۰ هرهب رق هچن هدهنیدم رهاظو رولوا زاجح شرا هکر رونید هطرا ییدلوا ۱

 : رد هنسانعم قلوا دنلبو كسکوب هنسنرب هدنزو ومس ( ولعلا ) هلیعم كنيع ل
 كثيشرب و عفترا اذا راهنلا الع لاقي و عفترا اذا اولع ولعب *یثلا الع لاقي

 :ردهنسانعم كغ هبهبادو هدعص اذا هو هالع لاقب : ردهنسانعم قمقچ هنس رقوب |

 : رد هنسانعم قلوا ىحاص فرشو ناشو ردقو اهبكر اذا ةبادلا الع لاش

 هنتسانعم كلا نارو تش هلیفرح ابو یفرشاذا مراکلا ىف الع لاش

 ردكعاف مسا هدننزو "ینغ ( “ىلعلا ) ایلاع هلعح اذا هالع لاقت رولوا
 انعموب روئلوا قالطا همدا "یوقو ددشو روند هب هنتسن دنلب و تكسکو

 . ههحو هللا مرڪ یک یضترلا ىلع یدشلوا هیمست راهسک شعب هلل رابتعا
 لاش : رد هنس انعم قلوا دنلبو كسکوب یندو هدننزو *اطع ( ءالعلا )
 قلا هبنرغ دنلب هليتهح ناشو فرشو عفترا اذا عبارلا بابلانم ءالع "یشلا ىلع
 دوب هدننزو لعفت ( ىلعتلا ) فرشاذا مراكملا ف ىلع لاقت : رد هنس انعم
 و هل ردنوالع ینعع “ىلا ىلعت لاقب : رد هنس انعم قلوا سكوب

 ندضم دوخاي ندسافن نوناخو هلهمىف العاذا لحرلا ىلعت لاق : ۰. رد هات

 ةأرملا تلعت لا رونلوا ریبعت قمقناق هک ردلمعتسم هنس انعم قلو ت« الس
 قعا هنسب رفوب كن هنسنر ( *العتسالا ) تلس اذا اهضرع نموا اهس افننم
 یلعتسا لاقت e كلسک ویو هدعص اذا هالعتسا لاق : رد هثس انعم
 هنسب رقوب كئيشر یخدو هدننزو باشیشعا .( ۶ الیلعالا ( عفت را اذا راهنلا

 ا 0 كبح ( *العالا ) هدعصاذا هالولعا لاش : رد هنس انعم قمقح
 ی هنسئرو هدعصاذاهالعا لاق : رد هنسانعم قمقح هنسبرقو كنهنسنر یخدوب

 ندا هنسق ز فر نه ابلاغ لمحاذا مژلعا لاغن + ارد هم اه 8

 یرلک دید هیلاعو اهنع لزناذا ةبادلانع یلعا لاق رولوا هنس انعم كلا لوزت
 ةبل اعلا ین اذا لحرلا یلعا لاقب : رد هنس انعم كمك هب هروک ذم ضرا
 لاقت: ردهنش انعم قمقخ هنسب رقو كنهنسنر یدوهدننزو هلعفت ( ةيلعتلا )
 نعو ايلاع هلعحاذا هالع لاقب : رد هنس انعم كقلسک وب یهنسنریو هدعصاذا هالع
 ةبادلانع عاتلا ىلع لاقب : ردهنس انعم كم ردنا ندب رقو ىب هنسنرب هلفرح
 لاقناک هنونعاذا بانکلایبع لاقب : رد هنس انعم قمزای همانرس هوتکمو هلزناذا
 قمقح هنسبرفو كنهنسنرب خدو هدننزوخالابم ( ةال اعلا ) اناولعو ةنولع هنولع

 دهروک ذم ضرا یرلک دند هيلاعو هدعصاذا هو هالاع لاش : رد هنسانعع |
 كلنا شاف ی ربخریو ةيل اصلا یا اذا لجرلا یلاع لاقت : رد هتسم انعم كلک |

 ا یاد اات یه E س سس هس ت تی ت



 هود اهلنافو ربح منفعااذا هرازاباکع لاش : رد هنسسانعم كاا ويو نيل

 ندربدو تنمو تخلف اذا لبالا تکع لاش : رد هنسانعم یناوا دنمون بروم
 لا : رد هنس انعم یا بوپمشیح یرادقرو بوقیج یرادش ر تنش

 ا

 لسفلا اکع لا : رد هنس امم ىفلف هفا روغوبو دعست اذا ناخدلا
 هموف ىلع اکع لافب : رد هنس انمء كلا ینائاب رهم همدآ رو اهسخت اذا ةقاثلا
 هدپااذاددیلا ینانالف کم لاش : ردهنس انعم كمکح هدنیم راب ی رسا ,فشاطسعاژا

 هکرونبدهراهود قوجلوش دوخ رونید هرلهود زومس هدننزو بارص6ه۱)هدشو
 هاکمم لبا لافهوا شهشربک هنب راغوسنریوفكب رب یر, یرلشابندنماحد زاوترفک
 یرلناب كيا هدننزو ىلعا ( یعالا ) اذ ةوكع دنعاذ سأر : ونک و | ةنيبس یا
 هدننزو هارج (هاوکعلا ) رونبد هبهود نالوا یفافو كب یفوس قربوفو نوغوب
 هل وبف یشبد وو روند هلوبف ېب د نالوا هایس یرا رب راسو قآ یغ ړوق
 هلعفت ( ةبكعنلا ) دوسااه راسو بنذلا "انضییا هاوکع ةا لا ردص وصخم
 ردهنسانعم قمراص ربکس شاب هاب ینرغن كغارڼع دوخاب هنسهبف كف هدننزو
 هدننزو "ینغ ( علا ) ابطر هابلع امیلع دش اذا هحرو هفبس ىلع ع لاغ
 ( یعلا ) یفابلا ردقج هوا دروغوب هکرونبد هدوسوب وق شم وا هرععا مولط
 رد هنسانعم كلبا نيلاف ینغلروفحوا هراولشاب كنوط هوك كفاکو یصف كنبع

 ثاماذا دز یکع لافب : ردهنسانعم كلواو هدعفع ظلغا اذا ایکع هرازاب کع لاقب
 یملروقح را هدرلن و هل رک كند مه 1 "اکعالاو ) هدنزو هلع ( ذيکمتلا )

 ( هاکعاو ) هدفعب ظلغا اذا یعاو هرازاب کع لا : رد هنسانعم كلبا نیو
 كنيع (اکعلا ) دیدلا یف هغلوا اذا هاکعا لاخ : رد هنسانعم كمکج هدنب یدآ وب
 توکسندنسانعم فلۇم ردهدنزو هفرغ هکر دیعچ كهوکع 4 مسف كفلاو ىم

 رونپد هنس هنلک كلیا شمالوا یتموب زوده بولریک اوب هکرید حراخ هلکطنا
 روند هب اص كلبپا نانلوارک ذ یریکدبد هوکعو روند هتبم ( کاملا )
 یرلکدید لغم هدننزو ینغ ( یکعلا ) روند همدآ نوکشود هنلکا لقم قی وسو

 هلبنوکس كمالو ین الث تاکرح كنبع ( ولعلا ) یواولا رونید هنبدواق كد
 یکی ناب هبن رونید هنسب رفوب تكنهنسنرب ( ةیلاعلاو ) دزو همان ( ةوالعلاو )
 كنبغراقو كغاريع هبااعو هعفرا یا هنیلاعو هوالعو ةللنم ؛ینلاولع لا

 هنفسن ندنفرط نرم دوخاب هنجوا لوق ىلع ردیفرط تسوا هک هنسب رقوب
 نانسلا یلپ یذلا اهفصنوا اهساروا اهالعا یا اهنلفاسک ةانقلا ةيلاعام لا رونید

 لتشردق هجم راو هبدکم "ارو امو 4هماهن ضرا هلبقوفام تكنسهکلوا دج هیلاعو
 ی ی

 وا
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 لاق دەنا تاک و توغآ یوو ا را
 اقع لاق : ردهنسانعم كم رکیا بوياش وخ ندهتسنر و عفن راو الع اذا معلا اقع

 هدننزو لاعتفا ( ءاقتعالا ) ههرک اذا یناثلاو لوالا بابلانم قعیو وقعی سالا

 یتعع لحرلا قتعا لاقب : ردهنسانعم قهرقج وص ندنفرطرب بوزاق وبق دوب
 هصخش ندا نالوح هدنرزوا هنسن كسکو ر هدننزو ثدح ( قعلا ) اقع
 یئابلاردبا نارود بونب روج هدنس هلاوح كرلغاط تكسکو هک يک باقع روند

 | رونیدههلطف ناقچ ندننراق كغجوج ندا دلوت زونه هلب رسک كنبع ( یقعلا )
 | ندبا دلون زونه هلئوکس كفاقو یصق كنبع ( قسعلا ) روك ءافعا ىمج
 ا لاب رلب رع رد هنسانعم تكمروحا هنسن تكحهبلبا حارخا ییسهلصف كفحوح

 ردهنسانعمقع هدننزو هلعفت ( هبقعتلا ) هافس اذا ابقع هیقعپهافع لاقب رارروحا
 همهسب قع لاش : ردهنسانعم قغآ قوا یرغوط هاوهو هاقع ینعم هاقع لاش

 قع لاش : رد هنسانعم كملسکو بونلا وه شوقو *اوهلا ىف هب یر اذا

 ۱۳ رک کرد هام كنروت ندرپ رب و هناربط ىف عفترا اذا رئاصلا
 لم تبقع نا نم لاق نودا ندلوا یانعم رونلوا دارا هدنعقوم ءاردزا

 هکرونید هنوتلا سنج لوش هلل رسک كنبع ( نایقعلا ) تينا یا لوهعا
 بهذلا نایفع نالقونب لاش راربد هتسرز هدیس راف رولوا تبان یک تابت ندر

 ییا كم دوخای یبا هناسن رب هلرسک كن هزه ( *اقع الا ) تبن بهذوهو
 یهنسن رو هترارع تدشا وا ارراص اذا *یثلا قعا لاقب : رد هنس انعم قلوا

 اذا ؟یشلا قعا لاقب : رد هنس انعم قغآ بو رقبح ندرغا یثا ندنغلیحآ
 ردفدام هدربخا یانعم هلا هیقعت هدننزو لاعتفا ( هءافتعالا ) هبف نم هلازا

 هرو هورع ( :وکعلا ) یواولا تبثا ىا لوهحنا ىلع تیقتعا نبا نم لوقت

 هنس انعم هنون رونبد هغج روقج نالوا هدننفذ كفج وج كجوک هدنرانزو
 ناسللالصا رونید هنکوکو هند كلدو اهطسویا رادلا ةوکعلاق روند ه هنرواو
 ا بنذلا لصا یا ةوکعلا دندش سرف لاقب رونید هنق وص قریوقو هنسانعم

 ۱ ینف رط ره بورای هنفلنوزوا یریکس هکر وندهغاموطو هبهروط شملپاب ندریکسو
 هر نوغوب نالک روفجوا ینعب هب هظیلغ ءرجح هدن دیو راردبا هروط بوروا ||
 ظیلغو موک كئيشرهو رونلوا ریبعت كلدیس هدیکرت ردیتلا قتلوق دارم هکرونبد |

 *اسک رولک "اکعو هلرصق كفلاو یمن كنيع رولک اکع یعجج روتید هنیرپ نالوا |
 هدننزو وفع ( وکعلا ) ردیسا ی رعاشرب هدننزو هرم ( هوکع ) هدننزو
 لاقب : رد هنس انعم تک ود بورویف یرغوط هنغوص قریوف ینغریوق كنا
 . یفل روقحوا كراولشو كنوطو هدقعو ةوكعلاىلا هغطعاذا اذا اوکع سرفلا بنذاکع [
 تیم سس تست دا

| 



 پاپ و پارخ یغدو هدننزو لعف ( نما ) رونبد هرومب هافعوتسرد اذا
 سك ( هافعلا ) سرد اذا "یللا مث لاش : رد هنساعم قلوا لسمو

 «رالبف ناوارفو نوژوا هدند و رود هرفپ و قوچ نالوا هدنسوف هود هدعزو
 وا ) رونبد هراهنسل نالوا رم هدنلکش یزور باوآ هدنزو باعسو روئید
 شرابسو فپلکت هنسبدنک مدآ رب ( هافعنسالا ) ردپسهبنک كرام ( هافعلا

 هافعتسا لا : رد هنسانعم تامنسبا یفلوا فاعم ندندحو صوص ناتوا
 هل رهبلنوکوا هلبغادودیفلئوا یروف یم هودو هفبلکت یعهنع وفعلا بلط اذا هئم

 ةبفصتسم اهرفاشع هئذخا اذا سسبلا لبالا تفعئسا لاش : رد هنسانعم مالتوا

 لبالاتفنعا لاط رذفدارم هد یانعم ها افعنسا هدنزو لامقا ( هافتعالل )
 نکرانبف كلوج بالا ثاکرح كنبع ( :واضمعلا ) هنفعتسا نمم سیلا

 4.هنا زوسو ولنا یس هدوڪ ( ةبناعلا ) رونبد هکوبکو هفک نالک هنب ژوب
 رولوا مسا هبفاعو هنربنک ىا مسا دفاع فا لاض رولک ثابفاع یمه روتبد
 رونل وا لامعتسا هدنباب هلعاف بولوا ردصم ندیلاللو روید هتمالسو تص
 ثانص ( یعلا ) رك ذبصس اک رد هدننزو لاتف هک یک "افعو تاقاعم

 اعطق بول وا قیفرو مدمهو راب هلا مدا رب هک رد هسک لوش هدنزو
 وه لا هبلبا یدص هنبدیق تعفنمو رحو شرعت هناسحاو فورمم لی

 لسالا ىف هدنزو هبفاو ) ةيفاملا ) هفورعل ض رمت الو هبتإ یا 4 فعم
 تعج نالوا لساح هلکلبا دنفحو مند یاب البو شارما ندنلوف یلاعت قح ردعا
 ردصم ندهلعافم هبفاعو ةمالسو ةع یا ةبفاع ىف هلا هلمح لاغ روید هنمالسو
 روئلوا لامعنسا هدنعفوم ردصء ییعب رولوا لمعتسم رزوا ذونش قرهوا تلات
 هدننزو ةافاکم ( ةافاعلا ) ردیالنردصم یک هثشا هیفاع شعبلا دنع هکربد حراش

 للع هنلوف العو لج قح قرهوا ردن ( ةبفاعلاو ) هدننزو لاتف ( هافعلاو )
 ةافاعم هورکلا نم هلا هافاع لاه : رد هنسانعم كمربو تمالسو تح ندایالبو

 یلوفر هناصس العو لح قحو ابالبلاو للملا نم ةيفاعلا 4 بهو یا ةبفاعو "فعو
 تلغثو اذا ندودنک كان هکرد هنسانعم قلق هدنیفام ندنلوف لوا یو ندسات
 هدوسآ ینلوق لوا هلفرص ینتعحارمو ضرعنو جابتحا هسا كدنکو ینطلستو
 ةفاعق هنم سانلاو سانلا نم هلمح یا هلا ءاقاع لاب ردنرابع ندکللا ءدازآو

 هنس هروب كتنماصو كنهناخ ءوقعو ردبدآ رصثرب هببعف كنيع ( :وقعلا ) یواولا
 ةوقع فرو دب هنأر لوه هل رسک كنيع رولک "افع یمج روند هنس «روجو
 ( وقعلا ) ردهنسانعم هوقع هدننزو ةامح ( ةافعلا ) اهلوحام یا ةحناوا رادلا
 | لحرلا اقع لاب : ردهنسانعم ینءرقحوص ندنفرطرب بوزاق وبق هدنزو وفع

 اوقع
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 ٤ اذا فوصلا افع لا : رد هئسانعم قغرق هلغلاغوح کو كن وبقو ثابنلا اهاطغ |

 هتیطعا لوقت روند هثبش نالی ربو نی سکا لاّوسو بلط هبسکر و هرح
 ىلخدم رثا هلینهخ كلغ وه هدننزو اصع ( اقعلا ) ةلکسم ريغب یا اوفع |

 هدننزو هرم ) ةوغعلا ) یک شعح روند هنسه وص تكشاو روند هرب نايل وا ۱

 رولوا ساب وفع کای وک هلکنا ن دلوتقم یایلوا هتسانعم اهننوخ روند هند |

 كن هرج هليا تاکرح كنيع ردقلا ةوفعو ةيد یا ةوفع هل یطعا لاق |
 رنک هدننزو ودع ( وفعلا ) روند هنکویکو هتک نا و نکرانیق

 هل رمسک كن هزه ( ءافعالا) فاع یا بنذلا نع وفع لحر لاق ردکعد وغعلا |

 اذا مالا نع هافعا لاق : رد هنسانعم كلا فاعمو یر ندصوصخ ر یدار ۱

 كمردنروا بوب روب یتسی رغاص قاچ هلفنلغوج بوبقرق ینی ون كنەودو هارب |
 ند هففنو هرد یطغو لاطف هنرثک اذار لیلا رعش تیفعا لوقت : رد هنسانعم |

 اذا لحرلا ینعا لاق : رد هنسانعم كلبا قافناو لذ هرلحاتح یلام نالوا كاز |
 ىنعا لاق : SIE CE ققلغوج یهنسن رب و ةلضفلا ىا هلامنم وفعلا قفنا |

 ییعم هافعا لا : رد هنسانعم قاف هدنیفاعو تحص یدارب و اه رفو اذا ةيعللا ۱

 هلغماغرق یب ون كن هود یخدو هدننزو هلعفت ( ةيغعتلا ) رکذیس اک هافاع |

 ىع لجلا ىع لاقی : رد هنسانعم ك روب یتسی رغص بولاغوچو بوبازوا
 بلع ینع لاقب ردنرابع ندنضارقناو كاله هلجلاب كموق رب لابا ةيفعتو هافعا |

 ی دلا دیدانو وحجم هلبا رت ینزیا لرد هرثا ىلع ینع راب مع اونام یا لایا
 كاله هدننزو باصس لابخ هدارو و ردبا لامنسا هللا یبع هدنوب هکرد هسانعم
 قل وا كالهو وح هدننزو *اس ( *افعلا ) ردلقحم هنب راذعم نونحو نحو

 وعسحو بلط یهنسنرب ( یقاعلا ) كله اذا ءافع هرثا افع لاقب : رد هنسانعم |
 دناز یا هبفاع وه لا نوسلوا یعرم هلرکو ناسحا رک روند همدآ ندا

 دوخای یحاصو فاعوهف هیلع درو اذا الا افع لاقب رونید همدآ نالک هب وضو

 نانلآ تي راعو رعشلا لب وطلا یا فاع لحر لاق روند همدآ نوزوا یلاقص

 هنس هیق ی وص تاو اب روج نانلوا راثباو در هنبحاص كلموج هدنند كلموج
 روند هنامهمو تریعتسا اذا ةقرم نم اهبف دربام وهو ردقلا فاع هدر لاق روید

 رونبد هنبلاط تنومو قزر دوخای مرکو لضف اقلطمو هغیض یا هبفاع وه لاقب |
 لضف یخدو هدننزو ینتخم ( یفتعلا ) قزروا لضف بلاط یا ابفاع ءاج لاقب |

 هغاربط هدننزو ءا ( ءافعلا ) رونید هنبلاط ثنّومو قزر دوخای مرکو |
 وم وفعو ءافعو ردتلع هک روند هغلقا نالوا ضراع هنهایس كزوکو روند ۱

 اوقعو هو را تفع لاق : : رد هنسانعم قلوا لععضعو بازم هدننزو



 وفعلا فلژاا لاف ردهنسانعم سمطو وم بوكس كفو یصف كنبع ( وفعلا )
 لماک وفم ینمپ صسلب ةب وفع كراو مفصناو هفلخ نع لجو نم ها وفم
 كنپ رللوف بلذمو یمامو یناچ نالوا نهم هنبوفع هکر دبهلاوفع قا مئتعاو
 لافب ردنرابع ن دکلبا زواجنو كرا ینبافعو وع ینراهانک هبمرکو لف سم
 کرد حراش هبفامپ لو مفع یا هبل نمو هبذ 4 افعو اوفع وفسپ هنع هتاافع

 رده وسوم هنساعم كلبا دصف هنلواتو دذا ەر بفارلا دنه یس هدام ومع

 ةلواننم ات دصف یارادلا جب رلا تفع لاش و هدنعام الوانتم هدسف اذا ءافع لا
 كنع ثوفع لوغو ةداب زا لوان دصف اذا رعشلاو تبثلا افع لا و اهراتآ

 رف ینلعتم نهو ةغبفللا ىف كورتم وفعلاف هنع افراس هبنذ ةلازا تدسف تاک
 نیریدقنلا الك ىلع ردعوضوم هنسانعم سمطو وجم ىس هدام وفع وبتالا نبا دنعو
 هلفلوا یاب ر حفسو وفم ینجا مها بولطمو ردعرفنم ندرلنآ هراس ؛یناعم
 هپلکلاب یدوجوو رثا كن هنسنرب وفعو یهتنا یدلبا صف هباذاداو مد فلم
 او اهنعو اهنسرد اذا رادلا حب را تفع لاق ۶ رد هنسانعم كلنا دوانو 4ازا

 لافب : رد هنسانعم ینلوا لسمو ومع ردلاعتفا هلا هددشم میم کرد هنسانعم

 رونلوا قالطا هلام نالوا بیطو لالح كب وفعو لاو یحا انا رتالا اقع
 وفع نم اذه لوقن ردردصلا فسووب و ردششوا وجو كرت یهبنشم هک وک
 لا رونید هنسفناو هدب کو هنسوبا كي تهنسنرب و هبیطاو هبحا یا یلام
 : رد هنسانعم نورسو ناسحاو لضفو هدوحاو هرابخ یا لالا وفع هانسعا
 ندشنعاج نعاوص هدنرانک یسهوقم لهنمو رهن ىنعب نده راش هالا وفعو
 هبراشلانم لعفام یا "الا وفع نم .هافس لاف روند هنس 4ضفوص نللف بوترا
 یسالفو رثا هلبنهج تیکلم كنهسکرب هدنآ هکردنرابع ندنمرا لوش دالبلا وغعو
 كلب اهیف دحال را الام یهو ضرالانم اوفع 4 عطفا لاب هوا ییادخ بوبلوا
 هلال تاکرح كنيع هدنوب هنسانعم راج دلو رونید هنسه وص كشا وفعو
 كلذک وفعو هل مک كنبع رولک هافعو هدننزو هبنع رولک هوفع یمجج ردزاج

 لا : رد هنسانعم قمالنوا ندرب نیش ینوا یئاومو باود رولوا ردصم
 ردشلنا كرت یغاربا ندنفیدلوا ربنک هدننبخ اب رق هنلوات اذا یعرلا لبالا تفع

 | هلاق : ردهنسانعم ك روب فرط یرفص هلفمازوا بولاغوج یرلب وت كن هودو
 هنسن ندبا ردکم بوردنالوب یوسو هربد یطفف لاطو رنک اذا ریعبلا رمش افع
 هأطب م اذا الا افع ناخ : رد هنس انعم قلوا قاصو یروط بویمردتراق
  توا و داز یا علا ىف هيلع افع لاخ : رد هنسانعم قلوا لنماقو هنازو هردکیام

 f انا شرالا تفع لاخ : رد هنسانعم كغروا بوب روب ینزوم كرب هلفلوا ناوارف



 تا شف

 لا هب هنسن نایلوا قیالو قح ةصاخو هلوانت اذا هاطاعت لاقب : رد هنسانعم

 قلآ ی هنسنر و قحالام لوانش یا یطاعتت نالف لاش : رد هنسانعم قعازوا

 نوط اعتب لاقب : رد هنسانعم كعثدبا عازل بونوص لا یرب ره هدنصوصخ
 هرزوا یرلقمرب كغایآ نوجا قلآ یهنسنرب و اهذخآ یف نوعزانتب یا ساکلا |"

 یطاعتف ] یلاعت هلوق هنمو رد هنسانعم قغازوا یرللا یرغوط اک۱ بوقلاق |

 هشيا رز و اهب رضف هبدب عفر مث نیلجرلا عباصا فارطا ىلع ماق یا [ رقعف |
 نیب ینعی هدنعفر یطاعت لوق ىلع یک یطعت رد هنسانعم قاوا لغتشم بوشاتص |
 هدام جو مومذم یطاعتو هفعشارغوا هلتلاح قحلوا تعفرو نع بحوم سانلا ۱

 هيف ضوخب و هبکرب یا مالا یطاعتب نالف لاقب ردصوصخم هضعشارغوا هللا |
 هحهقشب نالغوا یصلا یطاعتو ميبقلا ىف یطعتلاو ةعفرلا ىف یطاعتلاوا یطعتلاک

 تیر یی راتنوم كنسساب رقا یک ردام و ردب بودبا جارق هلبا راکو بسک |
 ةاطاعم انعموب هدهد شعب ردهنسانعمكلیا اطعاو لاصبا هرلیدنک ینرلهاوخدو |

 مهلوانب و مھل لما يا هلها یطاعتی یصلا لاقب ردموس مس هلا یطاعت هدضعبو |
 هنسانعم قمشرای هدنناب کر و رونلوا لامعتسا هد هبلاغم باب یطاعت و اوداراام |

 ةاطاعم هدننزو هیدات ( ةيطعتلا ) ةاطاعلا ف هتبلغ یا هئوطعف انیطاعت لوقت |"
 ینفصنب یا ینیطعب و ینیطاعب وه لوقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا تمدخ یک

 ( یوطعلا ) هتلجع اذا هتبطع لوقت : رد هنسانعم كمرد واو یخ و |

 یوطع سوق لاق رونبدهایءالم نالوا لهس یسللوق یک هدابک هدننزو یرکس |
 یعف كنيع ( وظعلا ) یواولا ر دندامسا ( هبطعو ) ( ءاطع ) 216« یا |

 كلنا لاحد و مومعم هلکلنا راتفرک هتنح ر یمدآر هلییوکس كن همجعم یاظو

 كلا مست هلفغلایلع یمدآ رب و هءاس اذا اوظع هوظعب هاظع لاقی : رد هنسانعم ۱
 كلا فرص ندربخ یدآر و امس هاقسف هلاتغا اذا هاظع لاقب : رد هنسانعم

 هدنقح دوخای كلا تنیغ یمدآر و ربا نع هفرمص اذا هاظع لاقب : ردهنسانعم
 هناسلب هلوانتوا هناتغا اذا هاظع لاقب : ردهنسانعم كمللید اسان هلقلزاردناب ز |

 ینو رولوا یجآ كم هک ردفلتوا هنوک رب هدننزو ناوفنع ( ناوطظنعلا ) یایلا ۱
 هلغءالتوا ناوظنع هود هدننزو اطع ( اظعلا ) ر دشا ناب هلا لغوح ىکا و

 تنا اذا عبارلا بابلا نم اظع لجلا ىظع لاقب : رد هنسانعم كمسشبش ینراق ۱

  یرلکدید صربا ماس هدننزو هباصس ( ةياظعلا ) ناوظنعلا لكا نم هنطب |
 هلکنت رڪ روناج و هلبا دم رولک ؛اظع یعج ردیدا روناجرب هیبش ههلکنن رک |

 ( نایظعلاو ) هدننزو فتک ( یظعلا ) ردپ رلکدید نر و وغآ هنالی ندنعون
 یواولا هل وا شعئبش ینراف هلغمالتوا ناوظنع هکرد هود لوش هدننزو ناشطع
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  نوضعو ارفم یا نیسم هولمج لاف یک نون رولک نوع مج هنسانعم
 هدنسهدام ءاه کەن رود هفلوداچ ردهلاع هکر ولوا مهب ندنشنفل هسع

 پولوالاه؛وخ هدنالوک ام و تاسوبلم هسک رب هدنزو "و (وضملا ) یدئوا
 رد رابع ندفلوا مان یهافر یازجا گرن هتسانعم قلوا ېحاس ناماس و زاس

 یآ شام لحر لا روند هندآ نالوا فصم هلا روکذم "وسع ( یشاملا )
 لا هبهنسل رب هدنزو وطخ ( وطعلا ) یواولا یکم مط ساک یا وضعلا نی
 هوبم و هوا اذا اوطع وطسب هبلاو ىكلا اطع لاخ : رد هنساعم قلآ بوئوس
 ؟ردهنسانعم یغازوا بوردلاف یرللا و ینا یرغوط هبهئسن نالوا هدیرفوب یک
 كئاط و ینال تاکرح كنبع ( وطعلا ) هعفر اذا ديو همأر هبلا اطع لاغ

 بوروف ندنرلفاربب و ندنرللاد كجا اماد هدنزو ودع ( وطعلاو ) هلینوکس
 وطعیظ لاغب رولوا فسو هوهآ نالوا رونازوا بوردنوس ینو نوجا كج
 ًاضمبو هدننزو اصع ( اطعلا ) هنم لوانتيل رها لواطتب ناك اذا وطعو ةثلم
 "لطملاو اطعلا لهاوه لا رونلوا ریبعت کرو هکردهنسانعم ششم رولوا دودع

 و هبطعا ی روند «یکر و نالبرو هلبقبرط شخ و معسلا لو یا

 هدننزو هبنغ ( ةبطملا ) یلسب اموهو ادسلا ربنک لاقب رولک تایطعا یا
 قوج یسکریو هدننزو بارحم ( "اطعلا ) روند *یکرو نالبرو یغد وب

 بو ىع كيم رولک یطاعم یمجج رولوا فسو هنلۇمو رکذم روند همدآ
 | ربثک یا هاطعم ةأرماو لجر لاخ هددت كتاب رولک "یطاعم و هيفيفحت
 لا لحرلا یطعتسا لا : رد هنسانعم كتسيا هبطع ندمدآ رب ( "الستسالا )
 لآ هاطعت لا : رد هنسانعم "اطعتسا هدنزو لعخ ( یطعتلا ) اطعلا لاس
 ۱ د لا ۰ رد هنسانعم كليا عورش اکا بوشاتس هشيار و ءاطعلا هاس

 ( اطعالا) لجعت اذا لجرلا یطعت لاق : رد هنسانعم كموباو هبکر اذا یمالا
 او هاا هلوا اذا ایش هاطعا لاف : رد هنس انعم كمرب و هل رسک كن همه

 و ها سأر هدنوب هکرید حراش داف اذا الف یطعا لاغب : رد هنس انعم كليا
 عابس "( ةاطاعملا ) داقنا اذا هديوا هسأر ىطعا لاخ رونلوا لامعتسا هلبا
 الطاعم هاطاع لاخ : رد هنسانعم تمرب و هدنزو لاق ( هاطعلاو ) هدنزو

 عارف هلا راکو بسک هج هفشب نالغوا یصلا ةاطاعمو هاطعا ینعع ءاطعو

 رابع ندنسللاتمدخ یاداو تب ور ینرلتنوم كنسابرقا یک ردامو ردب بودا
 ینیطعب و یصلا ینیطاسصعب لوفت هنمو ردلمعتسم هدانعموب یغد هیطمت هک هتل
 قل آ بونوس لا 4 هنسن رب هدننزو لعافت ( یطاعتلا ) یتمدخ و ینغصنب

 | العم

oکک 4  
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 | ا 7 ناو قلعب بوراص یهراب و اصعلاب هبرمض اذا اوصع هی هام هع

 كمردکرب هدننض هدام راد هرش دوخای هربخ رب یسان و هتددشاذا حرطا توصع

 | لاعتفا ( ءاصتعالا ) رشوریخ ىلع مینعج اذا موقلا توصع لوقت رد هنسانعم
 | اصع ايم عطف اذا ةرجشلا یمتعا لاقب : ردهنسانعم كمك اسمع ندحاغا هدننزو
 ١ ردهنسانعم قشروا هلکنکد ردلمعتسم هدهبلام باب هدننزو ةاهابم ( ةاصاعلا )

 رب هدننزو هلعفت ( ةيضعتلا ) هتبلغف اصعلاب یبرض یا هئوصعف یناصاع ل
 أ اهایا ءاطعا اذا اصعلا هاصع لاق : رد هنسانعم قمردنلاصع هلکمریو اصع همذ
 | لاق : ردهنسانعم كمربو رلقوبچ یسهعصآ غابه رك تنم ( ءاصعالا

 ۱ نالوا نهروطیناق هدکدلسک ( یصاعلا ) رغ مو هنادیع جرخاذا مرکلا
  فلوم هلغلوا قلعتم هنسهدام نایصع ینارهنو هدام و هلرید حراش روند ه

 یمساردفراعتم هلکعد ییوص یصاع الاح هکردیبقل ةاج رب یصاع و ردشلیا لیل

 هنفرط لاعش رویم رم و یراج هنفرط هلبق راهنا عیج هکر د ولقم و رد سام
 ردا نایصع هکایوک ندنکیدلبا یضارا یس زسالود هدلح رب و بولوا یر

 هلبع كداصو یصفو یعض كنيع ی ) یدلوا بقلم هلا یصاع هلغملو
 هدنسهدام صنع هکهتن روند هنکولب جاص هدشنزو هحرز ( ةيصنعلا و )]

 هلداصویصف كنيع ( یصعلاو ) هلیرسک كنيع ( نایصعلا ) ییابلا یدنلوا ناي
 قلوازستعاطا بومللا دایقنا هما هسک ر هدننزو هلزنم ( ةيصعلاو ) هل

 | ةيصعدو ابصعو انایصع هیصمی هاصع لاق روتلوآ ریبعت قلوا یماع رها
 ردهنسانعم نایصع هدننزو ةاهابم ( ةاصاعلا ) «مافلاخو هتعاط نع جرخاذ

 یب دا تفلام هما هدننزو ینغ ( یصعلاو یصاعلا ) هاصع ینعم هاصاع لات
 كعب یدرکح هوسیم ,دننزو لاعتفا ( ءاصتعالا ) روند هبسک نامرفا
 ردرعاش رب ( هیصاع یا نا ) تدنشا اذا ةاوئلا تصنعا لاش : رد هنسانع

 لات زبنا نایصع.هکاپوک هنسانعم .تلجوک سیا ر .مدننزو اک
 ( وضعلا ) یواولا ردیطب رب هدننزو هیس ( هیصع ) صاتعا اذا مالا
 هکرونبد هبهراب رب و ورحرب ندندب هلیئوکس ی داط و .یرسکو یع

 لاقب رولک *اضعا یعج روند مادنا هدیسراف ردنرابع ندرفاو ج هحل ۵

 ر هدننزو هلعفت ( ةيضعتلا ) هجوم ا ا

 كولب كولب ییهنسن رو اه رح اذا ةاشلا ىضع لاقب : ردهنسانعم قلهراب ىيە

 داسو یضذ كنيم ) وضعلا ( مهقرف اذا موقلا يضع لاق ۶ ردهنسانعم يَ ۲

 لاط و اهآ رج اذا اوم اهوجمب افلا اهم لاق رده راس هیت 6
 ر ندهنسن نانلوا .قیرغ هدننزو هدع ) ةضصعلا ) هق هقرف اذا "یشلا ۳

 سس بسم دوو همسر و توس
 رجوی



Ar. 

 یا کر

OY vi 

 چ 4 ا

۲۳ ۳ 

 هشت تا و ات
TAFT Oe ۳۷ 

۱+ ۷۸ 

 مادخا کرد هود لود هدننزو یش ( "یفعلا ) ردهبشام یدرفم روند
 (اشملا ) ردهبشع یئژم هوا ردا لکا یدازوا نوزوا بوبمروث, كباچ
 عبارلا بابلا نم اسمع هبلع ینع لاف : ردهنسانعم كلنا زظ هدنزو
 ثشمت اذا لپالا تبشع لاق : رد هنسانعم ینمالتوا هک یشاوم و

 بم ( ناوشعلا ) یدنلوا رکذ هکر وبد 4هبشام نابلتوا فو هک
 ار( هاشعنسالا ) یک هاوشع ردپدا كنجانا دوخاپ كنامرخ سنج رب
 و خارج و شئآ و اراح هدحو اذا هاشمنسا لاف : رد هنسانعم قلوب

 اذا ارانیشعتسالا, : ردهنسانعم كنك هوب بوروکنکوا زوک هلبس همش
 وا كنسهوفمیمت و نوبف هکرونبد هفانچ لوش هسک كنپع ( ودعلا )
 اہم ( اصعلا ) یواولا رلرجتا بوغاس کا هجءرکس .وشاپ .دنرلشنود
 مه رولک یصعا ییج ردبعاع» ثنوم روند هکنکد 4برسف كفلا و

 رولک یسعو هدنزو ع رولک , اک ءاسعاو رسک داس و
 | ثمافا و مارآ بوراو هنبرب نرهسم هللا اصع "افلا رلب,عو
 قلا نولوغب راردبا هبانک ندفهروف ینرداچ بوفاق هنبرب ولرپ یرافزاف
 ثكمدآ رب هللا اصعلا نبل كلذكرب مث هدانوا تبثاوا ماتا و هعنسوم غلب یا

 وا ةسايسلا نسح و فطعلا لهو عبط مالم بوبلوا رووم و
 إب نابوج نالفو ةسابسلا نسح یقتبفر ىا اسعلا نیلوه لاغ راردبا
 رط هجفبفحو هحزآ یلاوبح بویغوط هدش و فنع هدنفوس و یعر
 عام هلا اسع شو راربد اسعلا فیعم وه هدرب كحعد ردبا هلماعم

 االفو مبنعاج فلاخیا نیلسلا اسع قشدق وه لاب رلردبا دار تفلاخم
 اصع و راربد اسعلا دیبع مه هدرب كد رلرکود هلکنکد قلخ امتاد
 اذا مبارلا بابلانم اصع لحرلا ىصع لاغ هنسانعم قلآ كنکد ها |

 قمروا هلجلف ېک روروا هلکنکد دوخاب قلآ ېک كنکد یملق و "
 إ اصع لاغ و ابر هب برش وا اصعلا ذخا اذا هفیسب ىصع لاق أ
 ر فیسهآ توضس لو وا هم و

 اوا قالطا هلال اصعو ردبولقم ندواو قلا ردلکد قاب هدلاح ره أ
 اراسرف هحن اصع و رونلوا رببعت كدودو لق هکرونلوا قالطا هنکنک ۲

 وا یاراخاب كناوسن و یدنلوارکذ هکهتت رونلوا قالطا همالسا تعاج و |

 ادا كنساا ردبسا یفارسف كنهسک ما شربالا ةيذح و روند هوتروا أ
 مالاشعپ یا ۰ ةيصعلا نم اسعنا نا ۰ لئلل هنمو هدننزو هيم یدا
 !هلضانعم قنروا هطککد هلنوکس كداص و یصق كتب (وسسا) |



 اليل اهاعراذا اوشع لبالا اشع لاق : ردهنسانعم قمراتوا هرمک یناوی

 كما تکرحو لع هنو ڪ لواو قیوط یک یضیدنوط كمدآ ولناموط
 هدننزو لاعتفا ( ءاشتعالا ) ىشعالا لعف لعفاذا لحرلا اشع لا :
 كليا هحونو دصق نوحا هاضتسا هشنآ نني روڪ ندقاربا قو

 | ائیصتسم اهدصقف ديعب نم اليل اهأراذا رانلابو راشلا یفتعا لاقب : رد4

 | مارب ند هلروک یک روک تشادهو زساریصبو نایب و هنلوا هحوو +
 ۱ ةوشع االف بکر لاقب ردتغل هلال تاکرح كبع هدن وب روند هنعشاتص

 | تلظ روند هغلوك ارق هلیصف كنيع ( ةوشعلا ) ناي ريغ ىلع ام

 | ءاسک ( ءاشعلا ) رونید هنامز نعک كد هنعیر ندنلوا كنهعک لوق لع
 ماشخا لوق ىلع ردنقو یفیدرا رق رلوص کروند هئلوا كنغلوکارق

 | یلا برغلانموا مالظلا لوا یا ءاشع هنئح لوقت ردن رابع ندنامز نالو

 ایشع لبالا یعر لاقب رولک تایشعو ایاشع یرلعج رونبد هرابن رخآ
 هنیهح ( ةشيشعلا ) هنسانعم باحس روند هدولب و رابلا رخآ یا

 یطسو ءاي ردیرلعج هریخا غیصو ردبرلرغصم هرزواسایق فالخ كنس
 ةشيشع هتیقل لوقت ردربظن هنسهلک نابریغم نایشع هلو و رده
 هلرسك كنيع ( یثعلا ) تایشیشع و تاشیشعو ةيشيشعو انایشع و

 | قع رولک یشعو هبشعا یعج رود هنماعط ماشحا هدننزو مایس )

 أ هين ( "یشعلا انالص ) یشعلا ماعط ىا اشعلاو یعلا لکا لا

 ( نایشعلا ) ءاشعلا لكا اذا لحرلا ىشعت لاقب : ردهنسانعم كم
 روند دمدا ندا لکا ماعط قو ماشخا اد ) هعئملاو ) 0

 لاقت : ردهنسانعم كمردب یماعط ماشخا همدآرب هلرسک كنهرم |

 هنبرلهلوقم نوبق و هود نایلتوا هدنئفو هک امد هدننزو یشاوح (

3 

 | (ةوشعلا)ءاشعلا تقو راساذا لحرلا یمتعا لاق : ردهنسانعم كك هد
 | نوجا هاتسا هکرونبد هشتآ نن روک ندقاربا یفو هک هلب رسکو یک

 | رجف عولط هربا ندسعث لاوز دوخاب روند هنامز ردق هنتقو وش

 | هینغ و ىنغ ( ةيشعلا و ینعلا ) رجغلا عولط ىلا سعشلا لاوز ¿

| 

۱ ۱ 
 | هدنن زو هر يوج ( ةيشيشعلاو ) هلي كرلنيع ( نایشعلاو ناشیشعلاو

۱ 
۱ 

 ۲ ( ناءاشعلا ) ردنرابع ندنزان یدنکیا هللا هلوا هدننزو یغلا اناک ز

 بس سس بسیس

 هاطعا اذا هاشعا لاش : ردلمعتسم ةا كمروو ءاشعلا

1 
 زا نیمصسععس
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 ا ادا ابشع هیشمیو اوشه هوشمب هانع لاق جد هتسانعم تامره

4 ۵ TV 
۳ 

 نر ۱۰۷۹

 . ینعلا ) روئلواربپمل یسوک ارف ینواطو نلروئبش هکراردبا ناپ ها
 البم هلثلع ءاشع ردرلفسو ه.ننزو رجا ( یشعالو ) هدنزو
 و ناپشما نالجرو یشهاو اسوفنمشعلحر لاف, رد "اوشع یم
 وا بفلم هدیدق یارعش هدعالسا هدنیاهاچ هلا ینعاو ناو اونهو

  دوسا یا هک لشهننپ یشهاو ,..اهاچ ردہمام یہا هکه هاب ینما
 اودو رطیشهاوهعب رباب یشهاو رد جلد ساک نادم ینعاو
 ردهفنبخ یسا هک ی ورممن یشهاو ردسم# یبسا هک کو دساقبو
 و ردهلادبع یبساهکه رویبو یدبا "یا یا هن وع سو كلام یب و

 یمسا هک یلفنلا ینعالاو رد ربصب وا ۳5 ساف و رد هل“ یم

 3 یذه یممج ردراو رابقلم لا یشعا همها ادعام ندرلنو و
 اعم قلوا شوف هلبفشبا بوفاپ شنا همك هدنزو هعفن ( ةبشعتا )
 اذا ربطلا یشع لاف رونل هربخ یرلزوک كنمسف شوق ندفشبا ارز
 لاقب : رد هنسانعم كمردب یاعط ماشخا همدآ رب و :اصق ینعا را
 یدع لا : رد هنسانعم قمراوا ناویح هدننفو هعکو هاذعلا هبمطا

 لافب : ردهنمانعم یئوط هلنجالمو فرو نات یشبارب و البل اهاعر
 ا رد هبانعموپ خد ةيعضن هنع یه هک هنن هکر ید حراش 4 قفر اڏا

 خاو حابس یرلهود ارب ز ردذوخأم ندنسهدام درولانع لبالا ةشعنو
 نم 4 رامروک كر هديا یر هتسهآ هتسهآ نکبا ورک بوز

 ۰ ین یدلوا لمعنسم هدنس هلماعم تلوهسو نفر ناطع هیشعتو

 الا یف یقفرت رد ذوخأم ندو ید یرااشا ۰ ادور شعو
 م هن انعم لهاح هدننزو لعاف ( یشاحتا ۷ رد هنسانعم

 تؤم یشعا هدنزو ءارج ( هاوشعلا ) لها اذا هنع یشاعت

 هلکعروک یر هنسن نالوا هدنکوا هک رونید هب هفا لوشو یدنلوا
 ج ۰ للملا هنمو هوا رروب یر هاچ بوصب هارو هاروا 4 رثلا
 ًاثعم تماظ روند هب وک ارفو ةريصب ربغ ىلع هبکر یا ه "اوشع
 اخ سنج رو اهتملظ ىف یا ةفعلا ءاوشع ىف هتیقل

 ( وشعلا و ) هدننزو وضشح ( ونملا ) ردیدآ كنج انآ
 هم كلا هجو هلدصف هاضتسا هغارجاب هشنآ کیدروک ندقاربا

 نم البل اهأر یا اوضشعو اوشع وشمب ايلا و رانلا اشع لاخ
 | همدآ رب هلینوکس كرانیش و یصف كرلابع ینع و وضع و اثینمتسم
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 كش نت ینو را" میت عمتج ما ا [ مکل رش وهو اثیش
 ب وتل وا لاعتسا هباشم E هجهاکو رونلوا لامعتسا هنب رلانعم ¿

 یلاعت یراب یسعو قلطنب دز یسع لوقت رونلوا رکذ نا الب لعف نالوا هد
 یس هلک ناک هدنلثم » اسب ار وغلا یسغ ٭ وبشاو ردوا باا نو
 اد 2 لصاحا یدنلوا عنصو هنعضوم ربخ یظفل اسؤبا ۳۳ :

 یربره هکرولک هنبرلانعم ردکر کو 2 هکر کعو هک دیاشوهک هوا ردند ه
 عمط رد دزناب ز هد هدام نالوا لوصخللا یکم ردیعی هدنلحم هرزوا روک ذم

 ىلا | نوجا ین هنسانعم تيل نکل بولوا لاد هنبقب و اجرو لمتشم ی

 قجا ردنوحا یی وحو نیش 4هسرولوا یرابلا فرط نم هدع رک نارق .

 یتالبصش و ردهزوا ذودش هدنسهم رک 1 اجاو زا هلدس نا نکفلط نا ه ر ی

 بی رق منا له یا الا ۱ میسع لهف ] یلاعت هلوقو ردحورشم هدسیل

 له هلفلوا عقوتم هدقیفح ٌهحرد یرارارفو نبح هروک هننایب كفاشک رار

 ر دنمضتم یرب رقنو تیبثت هدماهفتساو بولوا ماهفتسا ندرو نم عقوق
 تابتلایسع لا : رد هنس انعم.قفلیاف بوروق توا هدننزو اصع (

 رونید هنجفا امرخ ( یساعلا ) اوسع اسع ینعع عبارلا بابلا نم
 باوص یدلبا طلغ هلکلنا ناي هلیغروق امرخ یتسهلک اسع هدارو ی
 يدوس هکرد هّقار لوش هدننززو هنسج ) ةيسعملا ) رد هلا همجګم ني

 ال ما نبل اا كشت تناک اذا ةيسعم ةقان لاغب هلوا لوکتشم ىدا
 درفمو یننّومو رک ذم رد هنسانعم نابسجو اورورارپ هدننزو ةلمم ( ةا
 یصف كنهرمه ( ه سعا ) هب ةقلخ یا اذکی ةاسعل هنا لاقب ردراو

 اور و ولقشارب بحجم هک رد هنس انعم هب قلخا ردپجعت لعف هب تک

 (یصلاو ) هدننزو یتغ ( یسلا ) هب قلخا یا هب سعالاقب ردکعید ردن
 قیلخ یا سعو هب یسع وه لاقب رونید هثيش یجشقای هب هنسنرب هدننزو |
 برقن هغولب هدننزو لاسکع ( ءاسعال ) یرطاب یا لعفت نا ۱

 هدننزواصع. ( اشعلا ) یياولا ةقهارم یا ءانعم ذی را لک 6
 هک روند هلفلوا ولناموط زوک هدزدنوکو هد هصک هدننزو هوادع ( واټ

 هکلروک لوق ىلع رولوا قتمارق یس هرظنم هلم وا رصافو فیعط یب

 اشعو یماوا راهنلاو لیللب رمصبلا هوس یا ةواشعو اشع هنيع ف لاقت
 یشع لاش : رد هنسانعم قلوا روک دوخای ولناموط یزوک كمدآ رب )وا

 f هرمصب ءاس اذا لوالا نم اوشع اوشعي اشعو جازا بابلا نمآ ایف

eمرو ام .بوووکزننوک نی "اشع و هد هراس  
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 ناکدقل یزمت و یوزع را هدر, یرلکدبد اذکو اذک ناکدقل یر نع كراس
 ثبرفع ( ثیوزع ) رولوا هدنمافم شزاو و فطلن روک اکا رلیدبد اذکو اذگ
 هاچ رب ندنسهئاط نج هدننزو نالع ( ناورعوم ) ردیدآ مصومر هدنزو
 رسا هم كباز و ىف كنا ( ةوزمتلاو ) هدف زو ها ) ءارملا ) یابلا

 جرف بوپلبا تپاکشو عرفو عزح هدنعوفو الب ر هکر د هنسانعم بیک و ربس

 یسعبوپلوا یفاطم لوقیلع ردنرابع ندقیلاق بودبا لمع هارادنتا هافاک و
 | نسح وا ربس یا ةوزعت و هاره هب لا : ردهنسانعم لوبقم لمحو ربس
 ارلاپابلاسیزیه نالف یزملاغ رولواردص»هنسانعم تكلالمح و ربس ءازع و
 ۱ روند همدآ لمص و روبس هدننزو فثک ( یرهلا ) هانام ىلع ربس اذا

 هدنعوفو ثببصم یدآ رب هدننزو هلعفت ( ةبرعتلا ) روبس یا یزعوه
 اسلا ىف لاف و هربس اذا ءازع لافب : رد هنسانعم كلبا ارضا و بیغرث لمحو
 |یزاعثلا) نسحلا ربصلا ها كفزر یا كءازع هلا نسحا 4تاف یا هبرع لوقت

 نب یرع یا اوزاعت لاش : ردهنسانعم تكمردنبا ربس یر یر هدننزو لعاقت

 ورع : رد هنسانعم كلا تبسن هنب رب یدآر هبهف كنبع ( یرعلا ) انسمپ
 و نه هانع ىج اپن هب زغب هسبلا هارع لاض رولوا یی و یواو سپ
 ییاسنا 4 هلببفو موقرب هداانفو تنح لالخ هدنزو لاعتفا 1 هازتعالآ (

 رک ادب هعوف ینیدلوا بشننم وید نالف ىنبلاب و نالفلاب هکرد هنسانعم كلا
 هد زوی ر(یرعب)برفاق راعشو هاعدایا هازنعا 4ناک لاقب ردنرابع
 كاوفک اذک ناکام یزعب لاقب رونلوا داربا هدنعفوم یرمل ر دشزاونو
 ون هزوک هننابكحراشیدنلوا رکذ هداهاباونع ینرعت اغنآ کەن اذکناک ام
 كنبع ( وسعلا ) یواولا رددمالک تایوشح رلن و و ردندننارییعت
 و) هدنزویع ( یسعلاو ) هدنزو ولع ( وسعلاو ) ھيو كيسو
 لاف : رد هنسانعم قلاجوق ك هدننزو اصع ( اسعلاو ) هدننزو ءامس

 یسع لافب و لوالا بابلانم ءاسعو ایسعو اوسعو اوسع وسعي مثلا

 ؛ وق بونلت اف توا هدننزو ولع وسعو هاسعو ربك اذا مبارلا بابلا نم
 o تنلا اسع لاش ": رد هنسانعم قلوا
 ) هتل تدنخا اذا لیلا اسع لاق : رد هنسانعم كکوج قلوکارق
 ۶ ( الا وا ) هنسانعم معش رونید هموم هنوکس كنيسو یصف كنيع

 دوخاب ردلعف افلطم هدنازو یدع ( یسع ) یفایلا رد لحر رب هدننزو

 ا تلالد هنب رلانعم یافشاو رذخ هدهورکم یماو یعرت هدب وبحم ما ردفرح
 یسعو مکل ربل وهو اشيش اوهرکت نا یسع : وبسشا نی روک ذم نیبنعم
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 لیفرت هکرونلوا قالطا هرعش لوش هدنفرع ضورع لهاو یک ادنبم
 | یک نادیم هدننزو ءامس ( ءارعلا ) هلوا ماس ندنراتلع غابساو هلاذاو _
 یا *ارعلا ف هتبأر لوقت روند هاضفو هصرع قحآ نابلوا یسهرتس اعطق
 اصع(یرعلا)رلرید نوماه اکا هدیسراف رولک *اعا یعجج *ینبهیف رتتسیال ءانضفلا
 هنس ولوح نالوا یلاخ ندا كن هناخ و هننادیم یارس و ردهنسانعم هبحا هدننزو

 | یرع ید و هدننزو ةاصح ) ةارعلا ( رد هنسانعم بانح روند هنسهرو و

 (ةيرعلا ) دربلا هئدش یا ةارعلا هنذخا لاقب : ردهنسانعم درب تدش و ردهنسانعم

 ةيعةلخ لاش روند هنحاغا امرخ قالبج درحم ندهویمو ندقاربی هدنزو هبنغ

 تناك اذا ةيرع ةلخلاقب رونید هحاغا شلاق یلاخ هلففلوا لكا یسوبمو ةارعم یا
 :هرشط ندرازاب و دقع نکردا راجا و عیب یغلامرخ هسک رب و ایلعام لکا

 لزعام یهو ةيرع هل تیقب لافب رونید هدهجأغا یکیدلیا انئتسا و زارفا بویوق
 ی رونېد هب هدراب ځګر وهنسانعم لتکم روند هلیبنز و لخخلا عيب دنع همواسلانع

 امرخ هزا ندحاغا ( ءارعتسالا ) ةدراب ىا یرعو ةيرع جبر لاق رونید ید

 (ةاراعملا ) بطرلا اولکا اذا سانلا یرعتسا لاقب : ردهنسانعم كب بوروشوید
 لیلا بکر یا یراعن نح لوقت رد هنسانعم ك هنآ قالبح هدننزو ةاهابم

 كلک همدآ ر هلبلومأم و رح ناسحا و هیطع هدننزو یرح ( یرعلا ) ءارعا
 (:رعلا)یواولا اورع هنورمک هتیشغ اذا ایرع هتبرع لوقت یک ورع ردهنسانعم

 لاقب هلبرسک كنيع رولک نوزع ىج رونید هسا هورکو روهج هدننزو هدع
 هکر بد حراش تاعاج یا نزع هلوح تیر و ةبصع یا سانلا نم ةزع تماچ

 ردذوخأم ندنسانعم تدسن یدلواضوع ءاه بونلوا فذح واو یدبا وع یلبصا

 ) وزعلا ) یدنلعچ هللا لفاع عج نوح ربح ینسهصبقن فذح نالوا هدندرقم

 ۶ ردهنسانعم كلبا تدسن هب هلیبق رب ۳ هیسک رب یدآرب هلن وکس كازو یصق كنبع

 نولتتسن هنر یسیدنک هسک رو هيلا هبسن اذا اوزع هبا ىلا ہازع لاقب

 ابذكوا افدص هيلا بتنا اذا نالغل و نالف ىلا لحرلا ازع لاقب : رد هنسانعم

 رب ای هبسک رب هدرلنوب هدننزو لعفن ( یزتلاو ) هدننزو لاعتفا ( ءازتعالا )
 ۱ اقدص هل بسا اذا یرعت و هلو هيلا یزنعا لاق : ردهنسانعم كملتبست هب هلیبق

 | ههلیبق رب اب هبسک رب رد راعون *انب هلرسك هلرلنيع ( ةيرعلاو ةوزعلا ) ابذکوا
 باستنالایا ةبرعلاو ةوزعلا نسال هلا لاقب ردنرابع ندنتلیه و ندننلاح كولتبسف

 | فاطعتسا هکردهلک کیا هللا هحوتفم یان ( یزعت و ) هدننزو یودج (یوزع)
 le انماکس و مکنس نب هکایوک هلفلوا دوخأم ندروک ذم وذع رونلوا دارا هدنلحم

 | التم ردندنناریپعت رش لها رنو هکر ید حراش رولوا كبد هلبا ناسحا و ب

(3A) عبار 
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 ىرفآ لاش : رد هئس انعم كيا تمافاو مرا هدنآ كف ذک رد هنس انعم كيك

 كاج ااو هارعلاق ماقا اذا لج را ىرعا لاض و "رعلاق راسانا لحرا
 هلآ جاغآ هنس لوا هک رد هئس اعم نلف هحاتص سام رخ كاهسر
 يشأ ( ذپرعلا ) اه ام ةر هبهو اذا لا ءارعا لافي رولوا تيرا
 هارها ینعع هارع لاف : رد هلس انهم غ السبح بو وس یغد و هدنزو

 هلس انعم هنهرب روند 4 هسک یالبج ( یراعلاو ) هبت كنپع ( نبرعل )
 هدنمج كئلنفل یر امو روند هاب رع هدف ژمو نوآپرع هدنمم كنننفل ناب رع

 هلآ ؛لربج یلکل هنسوا هجعزوا یرلفاا نابرعو روند هراع هدنشن ژءو ةارع
 هد هتب دمو ردېم»ا لحررو لبوط صلفم یا نابرع سرف لاقب روتلوا نالطا
 رونید هنلالوا غ تاب السا دوخاب هننغب موف نالوا داقنمو لهسو ردیدآ لقرب
 هسلخا وذ هکربد حراش ردیبقل كمدآرب ندنسس هلببق مثخ ( ناب رعلا ریذتلا )
 هداعا هنموف هلنفاپف لواو عطف ینرللا بوب وص ینآ ماع ن نوع هدنس هعقو
 لثم هد هسک ندبا فیوخو هبی ندنر وهظ كانلوه ما رب افلطم دعبنم یدلپا
 مارآ ہدلحم تاک وہ رب اغاد یاب دیدو سوس اج كموفر شعبلا دنعو یدلوا
 هدکد روک ی روهظ ادعا :ندف رطرب بودبا رلنن "4اوح هب هعبرا بناوحو
 رد راذناو هبل هلکلبا تراشاو عاملا هنموف یدنک هلی و بون وس نامه
 هدفیلب رذنم افلطم كر هدبک بونلوا یالطا نابرع ریذناکا ندنقب دلوا
 ( ی رعلاو ) هلل مسکو ىم كنبع ( ةب رعلا ) یدنلوا ل امعتسا
 قلنخ وس رد رلدون هانب هلبدپ دشنت كرلا رو ىم كرايم ( ةا رعلاو )
 [] :ارعلاو یرعلاو ةيرعلا ةنسح ةيراج لاه رونبد هنب رلتلاح شن وب وسو
 ةاميعو یر هکردعفاو :ارعمو یرعم هجرک ی هکر ید حراش درعا یا
 ۶ ( یراعلا ) ردموسم هرزوا ینلوا ندای هدر ۶ اسو هدمکحم نکلرد هدنرلتزو
 ٩ ندو هجو رونلوا قالطا هاضععا نالوا یئصو قجآ ائاد هدناسنا بصف كم

 یهو :أرلا هذه یراعم نسحاام لاخ هلبصف كيم ردبدرفم یرعم یک نیلحرو
 قالطا هعضاوم نالوا زما تابلا تان الساو نیلجرلاو نیدبلاو هحولاک یرب ثیح
 هجرگلابهریرب هدننزو باشیشعا ( ءارب رعالا ) رونلوا قالطا هرلکشودو روتلوا
 رو هدحو ضرالا ىف راساذا لجرلا یرورعا لا : رد هنسانعم كمك اهنو كت
 هکر یا هانا اذا اهبف اما یرورعا لا : ردهنسانعم كلعا باکترا خیبقما

 هکرید حراش انابرع هبکر اذا اسرف یرورعا لاب : ردهنسانعم كن هلآ قالبحو

 ((یرعلا) ردفوب یربغ ندنس هدام هالبلحا هلکنوب قرهوا یدعتم ندناب ءیعفا

 روللوا قالطا هجا نالوا درج ندبظفل لماع هدنحالطسا نوب وحم هدننزو ملتعم
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 یرغوط هب اشا ندبقن هدبناج یکیا یک حانج هکرونید هنب رب ره كرلتا |
 ېک نالیغم هورعو ردهدنس هباثم یرلبلوق تخي را یلک ما ارهاظرولوا شعازوا, |[
 یعر هدرللب قاروق هکروند هنکولب قولتوا لوش كلذک هنکو لب یجاغا هشيم یربا. |

 هفلجاغا نامرواو یتلتج لوشو روند هنالسرا هورعو ردیسهفلع كنیشاوم روئلوا ||
 نازخیرلقاربپ هدنمايا ءاتشورلهدبا شیعت ولکا ندنآو بویلشق رلهود هدنا هکر وند ۱ ۱

 هقرو طقسبال ره یا ةورع اذک ضراف لاش رونید هحاغا هزات مد رهنایلوا ۱

 سیفن ةورعو راردیا هنانک ندهسک روبص هلکنو هروک هننای كحراش *اتشلاف |

 سیفنلا یا لاللنم ةورع نالفل لاقب یک مرک سرف رونلوا قالطا هلام رخافو
 هيل اوح یادلبلا ةورع انیعر لوقت رونید هنسبلا وحو هنر هروب كرهشو [

 دیدش تیاغب ET هینک كم دآرو رده رقر هدنس اضق هکم ) هورع وا (

 اج یسهرهز كنالسرا تع اسرد هدقد رقبح هن السرا یدیا نز هرعن توصلا

 ندنرب کرو مقاولاقف بوراب یننراق كن السرا لوا قلخ یدا رولوا كاله بولوا
 ۰ اذا عابسلا ةورع ىب ارحز « یدعا ةغب انلا لاق هیفو یدا رارولو شعوق
 ( یرعلا ) رد هدن ریدقن ةورع ییارحز رحزا * متغلاب نطلتخ نا قفشا
 كنهنسن رو رونید هکبلبا نالوا هدیاونا یدوب هلن وکسكنارو یرسکو ىع كنبع

 هجرف نالوا یس هورع هدننناج یکیا هدننزو مظعم ( یرعلا ) رونید هنبلوق
 ةيرع جبر لاقي رونبد هلد رسو قوغوص هدننزو هبنغ ( ةيرعلا ) رونید
 هلبرمسک كنبع ( ورعلا ) رد هلرابتعا لاعش یربک ذب هداروب ةدراب یا یرعو
 همدآ نالوا زیا مافضها بوئوط هلیتقو یثیا رو رد هنس انعم بناچو هیحات

 یرکس ( یورع ) مالاب مهیا یاورع وه لاش رولک ءارعا یعجب رونید

 هدننزو نالس ( ناورع ) ربدآ كغ اط مصایرو لحر رو عضومر هدننزو

 ( ةيرعتلا ) رونلوا قالطا هغاطرب( ناورع نا ) ردیرلا عضومربو لجررب ||
 ةدالایرع لاقب : رد هنسانعم قعای بلوقو قغاط بلوق هبهنسنر هدننزو هلعفت
 یثابیلا ردیدآ تابار هدنن زو نا وفنع ( ناو رعالا .) ةو رع اهل ذآ اذا |
 ینهرب هدیسراف ردیلباقم سیلردعما رونید هفلق البج هلی كنيع ( یرعلا ) ۱

 قالبج بونب وص رولوا ردصم هبرعو یرعو اهسبلو اریرع نسحاام لاقب رونید |

 عبارلا بابلا نم ةيرعو ایرع هبات نم لج رلا یرع لاقب : رد هنس انعم قلوا ||
 ( یرعتلا ) جرسالبیا یرع سرف لاقب رونید هنآ قالبجیرعو سل ضيق |

 یرعت لاق : رد هنس انعم قلوا قالبج بونب وص یندوب هدنن زو لصعفت

 : رد هنسانعم قعوص یمدآرب هلرسک كنءزبه (.ءارعالا ) یرع ینعع هبابنم |
 هدهصرعو ارح قجا زسهرتسیک نادیمو هسلادض بوثلا نمو بوملا هارعا .لاقب
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 ندرلفار وچو ندرلجمو ند روحو رانا هدننزو هحرف ( ةبذملا ) هدنزو
 شوخ یفاربطو غاس كب یساوه بولوا دبعب ند هراس ثاللح پحوم نماخوو
 ةبذمو :اذع شرا لاه رولک تاوذع ىج كنانفل ةاذع روند هئم را ءزک ابو

 اسم ( یذعلاو ) هدننزو هوارط ( ةواذملا ) منولاو هالانم ةدبمب ةببطیا
 تپذه وذوادع ضرالا توذم لاش + رد هنسساع« قوا ةادغ ن لصر «دتزو

 ( یذعلا ) "ابا ةا ذعلا نسحا تناك اذا مب ارلاو سا بایلا نم یذع

 عرز لاغب هوا ردپا ینسرومفینامه یآ هک روند هنبکا لوش 4بعفو یرسک كنپم
 روند هرنایلوا توا ینک او قاروجو ردبدآ مسومرو رطالالا هیقسبال یایذع
 ندناهسکرب هفلوا قفاوم هحارعو فیطلو شوخ یساوه ناکمرب ( هاذعتسالا )
 ( یاذاوملا 3 هنبطنماو ىنقفاو ىا ناکلا تیذعتسا لوغت ردهنسانعم قفلشوخ

 یرلثواوش هکرونید هرلهود لوش هدننزو هي . رع ( ةبوذعلاو ) ( ةيثاعلاو )
 شمال یعم یف تناك اذا ت ةبوذعو ةيذاعو ذاوع لبا لاقب هلوارلتوا هداعم نایلوا

 لومأمو رج هسکرب همدآ رب هوکس كنارو یصف كنبع ( ورعلا ) یواولا هبف
 هیشغاذا اورع هورمب ها ره لاغب : ردهنسانعم ینمصب بولک یک سواک ,دنش

 ردهنسانمءلوا نیکو لولم هفسن اک | هرکسندفدناس یپهنسنرو هفورعم ابلاط
 ندهن آ ؛ورع. رولوا ینا ندنفبدلوا ینلمتم کا یلف هلببسح ینسافت كن هنسن لوا

 همتساو هبلا شحونسا مث هعاباذا لوهحلا ىلع ؛یشلا ىلا نالف یرع لاقب ردذوخأم
 ىلع لحرلا یرع لاخ : ردهنسانعم كغوشوا هدنروهدطن یرد ادا كنلع

 یانعم هلا ورع هدنزو لاعتفا ( "ارتعالا ) ركذبساك "اورعلا ةتباسا اذا لوهما
 رک كنز ( *ارعالا ) هفورعم ابلاط هبشغ اذا هارتعا لاقب ردقدارم هدلوا
 ناکم یرلکدبد "ارع هکایوک زد هنسانعم كلبا لامهاو كرت یتمدمهو راب هسکرب
 هاولع (*اورعلا) هوکرت "ذا مهبحاص اورعا لا رولوا شک بوقارب اهن هدیلاخ
 هکرونبدهننلاح كمتوشوا EY هدنروهظ یس راد ادتا كنتلع هقساهدنزو
 یرع لاغیو ابندعر لوا یف اهسمو یملا ةرف یا *اورعلا هلذخا لاق ردیسهمدقم
 سح ثنالسرا دالا "اورعو *اورعلا هتاصا اذا اورعم وهف لوهحا ىلع لح را

 تنهعک هلامز ینیدنوطزوب هفئلوط بورارص كشنوکو رونلوا قالطا هننکرحو
 تالها لا هلوا رسا راکزور نی رس یکیلیزارب وب هدناکنه لوا هکروتید هتنیام
 ( :ورملا ) ةي رع جب ر تحاه اذا لبللا ىلا سعشلا رارغصا نيبام یهو "ورعلاو

 ولدلا ةورعب دو لوفت روند هنیلوق كنسهلوقم قدربو هغوف هدنزو هفرغ
 رولبرجگ همکت هکرونید هنکبلیا سابل بونلا ةورعو اهصبقم یا زوکناوا

 هچګوزوا درهجما لوش ولفرط یکیا ندنزوپ همشط تكنجرف ناوسن جرغلا ةورعو



۱۰-۹ 

 هک هتن رد سقم هنس هدام قیدص نالوا ید لاح كنو هکر د حراش رولک ۳

 هن و دع یه لاق و هو دع یهو محو وه لاق یدنلوا نام هدنلح ۱

 مسا ندنظفل ودع هبرصف كفلاو ى رڪ و یعض كنيع (  یدعلا )

 و اهو یه لاشو هق دص دط هودع وه لاق ر دعج |

 وهو هادعو هادع 2 لاشو ءادعا مهو ناو دعو ناودع اھو هت ودع

 روند هکلنعشد ر دعا نداد ایم هدننزو ه ورلح ) ةو ادعلا ( علا مسا

 رولک ةادع یعج روید مزیشد ( ید اعلا ) هم وصخ یا ةوادع اهن لاش

 بویموس یدآرب هدننزو اصع ( یدعلا ) رونلوا قالطا هنالسراو هدننزو ةاضق |

 هتنغیا اذا عب ارلا بابلانم یدرع هل تبدع لوقت رد هنس انعم كجا نضع

 لاقب رونید هرلهود نابلتوا تواروش یرلک دید ضج ردعیج كنهبداع( یداوعلا )

 هدنتبسن ردتعاجرب هدننزویلا ( ادعونب ) شضعلا یعرت ناکاذا داوعو ةيداعلبا
 ( ادعونب ) رد هلیبقرب هدننزو نالس ( ناودع ) رد ذاش هک روند یوادع |

 اضهبو یرسک كل ادو یصف كيم ( برک یدعم ) رد هلیبقر هدننزو دادش
 یرصق كفلاو یصف كنبع ( ادع ) یدنلوا رکذ ید دناب ءاب ردنداعما هلیصف
 لامعتسا ادرح ندنآوهلیفرح ءام روئلوا ءانثتسا هلکنا هکردلعفر هلیسان كرخاو
 كنس هلک ادع هکر د حراش ادیزادع لاقبو ادیز ادعام موقلا ینءاج لوقت روئلوا

 نسب وڪ قافناو بولوا رععم ورد یلعاف بولوا بوسام هلي سدنک یدعبام

 اات ردیا رح ییانتتسم بولوا رح فرحالوا رونلوا لامعتسا هلهحو ییا هرزوا ۱

 لوف ىلعو هدناز لوف ىلع یس هلک ءاموردبا بز یادم سم بولوا یدعتم لعف 1

 فیص هرکصن دکدوک راهب سوم هدننزو هس رع ) هب ودعلا ( رده ردسصم یار

 لوق ىلع روداد هرلیزوق كلن وك قرفو روند ها انت نالوا تبات هدنماکنه ۱

 هدنن زو هی ) هب دع ( ردندآ هب رفر هدنب رو رسم و رد هللا هیحج* هدن وب

 ردعض ومر هدننزو هرټ ( هودع ) ردیعا كرباب رو كن هلیبق رو كنون اخر | "
 ردید رفم یداع روند هن زو یکیا كن هم هلی هيب هين ) ناید اعنا ( ۳

 ردیعسا یس هدلاو كن رلت رطح مع هللایضر نابها بئذلا ملکم هبد اعو رده داع ۱

 كنيع (  وذعلا ) یواونا ردا هکرد دلاخ نا هدنزو دادش ( ءادعلا )

 قلوا قفاوم هج امو شوخ یساوه كريرب هلی وک كن هع لاذو یف
 ] ةاصح ( ةاذعلا ) هاوه باط اذا اوذعو ذعي دلبلا اذع لاقب : رد هنسس انعم

atan Ûتتت ےس ۰  



 رس هرخآ ندهنسسلو یدآر هدسش زو همت ( ةپدمتلا ) هربغ ىلا هبحاس

 ردسا هکرونبد هنا هرخآ كئلع یس4وفم قلزوپ واو هربغوا ب رجم یدمب
 نم هربغو برا ةروام وهو [ رفسالو یودعال ] ثیدخا هنمو حراشلا لاق

 ېوهلسلر و هذشو هفرصازا مالانع هادع لافپ : ردهنسانمم كمر وج بودا

 ( هادعلا ) هربغق هدخاو هزاجا اذا هادع لاف : ردهنسسانعم قعردشواس ءربق
 قفاوم هلاهح ره ه هنسل رو دعب یا ءادع ام لافپ روند هفلفا را هد زو هاب

 ردهنسانعم قلفاربا یغدوب هدننزو هاولغ (اودعلا)رک پس اکر وند هیس نالوا دافسو

 هعلامو لفش ندبا فرسو در ندهنسن ر یمدآ رو اهدعب یارادلا ءاودع مهف رف لاقب
 لوشو ةیلس ةسباپ یا ءاودع شرا لافب روند هدرا یروفو كب یماربطو روتبد
 | ۲ هرزوا نانیمطاو ثحار یکار هلفلوا راومه یغاط هدنس هفرا هکر نبد هب وکرم
 هدنئزو لومفردودع یدرفردهنسانعم نودعابنم هدنزویا ( یدعلا) همهرونوا
 یک ءادعا رونپد هرلنعثدو رونپد هبل اجاو ءارغو نودع ابنلایا یدملا ره لاقب
 حراش ردقلرا ءادعالو نالوا باوص ردطاف یر هم ءادع اک ناک هد رو

 هبحا فرهلوا درفمیدعو ردفوب عج هدننزو لمف هدنومن یربغ ندنو هکر بد
 اضیعو الوط 4 هنسن رو رولک ءادعا یممج ردنفل هد هبصف كنبع رد هنس انعم
 یداولا یدعدعف لاقب روند هنسدیف كهردو رک ذبحاک روند هئيش نالوا قفاوم

 روند هن نالبر دشفوس هنفلارا هنخ یکیا هدنس هلوقمانيو رر سو هثطات یا

 رلرتروابوپاف هرزوا هنسارب یک یابنهکرونبد هراشاطهدنلکنقبط هففوب لوشو
 وه لاغب رونید هلاکم یاربا هدننزو هفرع( ةودعلا) هدننزو ورج ردودع نو

 ةودعلاش روید هنسدیفكهرد هلال تاکرح كنيع عهودع و دعابتم ناکمیاذودع

 دادننساو هلاغنسا مولظمر ند هکر ( *ادعتسالا ) هثطاش یا ةئلثم 2
 ةاه ابم ( ةاداعلا ) هرمصنتساو هلاغتسا اذا هادعتسا لاخ : رد هنس انعم كما

 كلبا دیس یبردب یراکش کیا هدکعد رکمر هدننزو لاتف ( ءادعلاو ) هدنزو
 قلطف عباتو یلاو اذا ءادعو ةاد اعم نیدیصلا نيب یداع لاب : رد هنس انعم
 .ندجاسو هعساخ یا هاداع لاق : رد هنس انعم كلا كانعثد هبك رو دحاو

 هرعش یداع لاقب : رد هنس انعم قم ردلاق یرفوب دوخاب قلآ ینزآرب ندلاقساپ
 هلیضو ىرسك كنيع ( ةودعلاو ) هلرسک كنيع ( ودعلا ) هعفروا هنمذخا اذا
 عقب رادلا كلت ءادع رادلا هذه لاه روند هنقفاوم انرعو الوط ك هننرب
 هدعو ) اهراوط یا ابن ودعو اهو دعوا رکذ اک رصفلاو رکلاب اهو دعو
 و تدعو هلرسک كنبع رولک ءادع یمج روندهعغیم ناکم هلبعضو یرسک كنبع

 | ینو رک ذمو یمجو هک دوا ن داد ( ودعلا ) هتاصف رولک
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۱۰۷ 

 لوش ندم وقرب هدننزو غ ( یدعلا ) رلرتروا بوبابق هنسن هلکنآ یک قابق |
 یاه یرب كموق راردبا موجه بوشیدرکس هلاتفو برح امناد هک رونید هتعاج ||

 ندبا موجهو هلج لوا لا هرزوا نعثد ندناک دای لوق ىلع ردقح هلوا یرلمدآ
 یدرغو یزاغا ردعج مسا ندنسهلک یداعوب هروک هنناب تكحراش رونید هراهبک

 یدعو هلاج رلانم لمح نم وهوا لاتقل نودعب یا موقلا یدع مه لاقب یک

 یک ینینح رونید ېب دعو هدننزو یفنح رونید یودع هدنتبسن ردیسا هلیبق رب
 هیداعو هناک داب یدع لوقیلع ردفدارم هدرللوایانعم ییا هلا یدع ( ةيداعلا ) |
 یمدآ رو دعب یا ةيداع امهنب لاقب رونید هغلقارا هیداعو ردص وصخ هرایراوس |

 اذک نع هتفرص لاق رولک یداوع یمج رونبد ههلغشم ندبا فرص ندهنسنر |

 رونید هرل هود نایلتوا توار وش یرلک دید ضج امتادو فراوصیا داوعا |"

 (تاودعلاو )هدن زوتاطع ( *ادعلاو ) هدننزوولغ ( ودعلاو ) هدننزوودب ( ودعلا ) ||"
 ردهنسانعم كليا رظ همدآ رب هدننزو یرمشب .( یودعلاو ) هلل رسکو یعض كنبع ||

 هدننزو *اظع ءادعو هلظ اذا یودعو اناودعو *ادعو اودعو اودع هيلع ادع لا |

 ىلع صللا ادع لافب : رد هنسانعم قلروغوا هنسن هلنینصفو ىم كنيع ناودعو |
 هلی كنبع ناودعو هدنزو ودب ودعو هقرس اذا اناودعو اناودعو ءادع شامقلا |

 هادع لاق : ردهنسانعم تكمروکو كمر وج بودبا فرص ندهنسنرب یدارپ | 1

 ردهنسانعمقلت آ بوبارصص هرزوا هسکرو هلغشو هفرصاذا اناودعو اودع مالانع |[
 سالا ادع لاق : رد هنسانعم كمک ندنآ كرت ینیارو بئواذا هيلع ادع لاق |

 ردهنسانعم كليا لظ هب هسکرب هدننزو لعفت ( یدعتلا ) هکرتو هزواج اذا هنعو ۳
 لاقب : ردهنسانعم كمك ندنا بودا كرت هبهنسنروهلظ اذا هيلع یدعت لاقب ||

 دوس كحهحا هرزوا قلوا لد اک او ینغم ندرجن هسکرو هکرتو هزواجاذا هادعت ||

 ارهاظ رجلا نع مهانغاف انیلاودحو اذا موقلا یدعت لاش : ردهنسانعم قلو |

 هنب راکسا كنبدوس هود دوخاب رد هدقلوا كح هجا نامه هرایارعا یمانغا دوش |
 ' ردهنسانعم قلواباب رفظ هغالتوا ینغء ندنسارتشا فلع هراراوط كل ذک رد یتبم

 كنوناخ نانلوا وز و فلعلا ءارش نع مهانغاف ىع اودحو اذا اودعت لاق

 ( ءادتعالا ) هذخا اذا ةنالفرهم ىدعت لاش : ردهنسانعم كما ذخا ینرهم
  (ودعملا) هلظ اذا هیلع یدتعا لاقب : ردهنسانعم كلبا لظ یخدوب هدننزو لاعتفا
 هباب واو نوجا تفخ هدینا ردرالمعتسم هللا لع هک هدننزو یر ( یدعلاو )
 . هيلع یدعمو هيلع ودعموه لاق رونید همولظم شهلوا ظ هنسب دنک رد ولقم

 داسف یا یودع هب لاقب : ردهنسانعم داسف هدننزو یودح ( یودعلا ) رظ یا |

 اموهو یدع هناف هنم هبرقن اللاقب روند هتلع یسهلوقم قلزوپوا نالوا یراسو |
 ے سم سسس



 ناوبح هدننزو همام ( ةباعلا ) یاپلا رد هنسانعم ءوج 4 رکو یم ثكنیع
 هدنآ هکروسنبد هرکس بوط لود ملاو هنر لستم هنکلپ هد روف كنف
 هدنرلسلاپاو هد رللوف افلطم لوق ىلع رولوا را « رهمو رکا هدنررط یا زوب
 كجا نالوا هدنرازوب ما كنب رلاوف كنمسفرفسو ثآ هوخاب رونب» هرکس نالوا
 اباجتو هدنزو ینع رولک یمو هدنزو یده رولک ی ییجج روند هب ریکس

 4 اصف ( ناودعلاو ) هبلوکس كلادو یصف كنيم ( ودعلا ) یواولا رولک
 لا : ردهنسانعم كمتر هدنزو اصع ( ادعلاو ) هدننزو راک ذن ( ءادمتلاو )

 هک لاصق ( ناودملا ) رضحا اذا ادعو ءادعتو اناودعو اودع ودعپ لجرلا ادع

 یمن کوب هکرونبد هب یجیدرکس كب هدنزو دادش ( ءادملاو ) رددسلاب فسو
 رولوا فسو هنمسف هروف ذساخو ودعلا دبدش یا هادعو ناودع سرف لاش روتلوا

 نافانمو زواج یسهدامودعوبشا هروک هنناب هدرناصب ثكفلوم داعیاناودع بلد لاغ
 ثوادمندن آهکروللوارابتعا ابلقهروک ذم تلاحهکر ولوا هاک ردع ونموم هنسانعمابتثا

 هلاك ر کس یمب هلاودع ندن آ هکر ونلوا رابنعا ها یشماطعبو رونلوا ریبعت 4اتاداعمو
 ینمب4اناودع ندنآ هکرونلوا رابتعا هباهادعلاب لالخا هکرولواهاکو رونلوا رییعت
 هلا هاودع ندنآ هک رونلوا رابنعا هللا ناکمو رغم هسهاکو رونلوا رییعت هللا ظ
 هراس ؛ین اعم لصاما رونلوا رببعت هل ضلوا مالما بویلوا یلفا روتوا ینعپ
 قعشراب هدم وصخ كمترکس هدنزو لعاف ( ید اعتلا ) ر ده رفتم نشآ

 هکرولوا مجندنسهلک هادعن یداعنو ودعلاق اورابئاذا اوداعت لاب : رد هنسانعم
 هکرونبدهرب نالوا روقج رفا بوبلوا یلقاروتوا زود ینعب هبهواسنم ربغ ةتکنا
 [ داعتو لارج دصسلاقو ] تیدخا هنمو حراشلا لاق هبلرونوا هلتحار هدرلنآ
 بوپلوا ولفاروئواوزود لح رب رولوا ردصم یداعنو ةبونسم ريغ ةغلتنع ةنکمایا
 یعشلفاریاو ونسب مو توافناذا ناکلا یداعت لاقب : رد هنس انعم قلوا راوم
 تدح یالتخاو داسف هدنش سانو دعاساذا لحرلا یداعت لاقي : رد هنسانعم

 كلنا كالنعشد هنب ر یربو فلتخا اذا مهنعام ید اعت لا : رد هنس انعم كلنا

 كن هزمح ( *ادعالا ) انضعب مهضعپ یداعاذا موفلا یداعت لا : رد هنسانعم
 یضلا ىلع هلج اذا هریغ هادعا لاق : رد هنس انعم كم رد رکس هل رک

 كم ردتبا تیارسو هلظ اذا هیلع یدعا لاق : رد هنس انعم كلا رظ همدا رو

 ترسنو دادما هولغمو مولظمو هبلا هربغزواجاذا مالاىدعا لاق : رد هنسانعم

 5 هاوقو هناعاو هرعصن اذا نالف ىلع ادیز یدعا لا : رد هنص انعم كلا

 : *ادع ادع لاغ روند هکرکس شابر, هدننزو هاعسو هدننزو هاسک ( "ادعلا )

 هک رونبد هشاط هدنزرط قبط هقف وب لوش هدننزو هاسک ادعو ادحاو اقنطیا



 نا 1 هدننزو هفرع ) ةوححلا ( هدنن زو هف رغ ردهبع یدرفم راردبا لکاو ۱

 )2 ةواجحلا ( روتید دوم , یرلکدروجا نوجا هب دغت قرەلوا لدب هبوص نالق |

۱۰ 

 ریس ( وئعلاو ) هلاصف ( نایتعلاو ) لترك ( لاو هل سنک كلاتو ی
 یعو لحرلا ىع لاق : رد هنسانعم قلوا هرزوا داسفو تا داسف هدننزو

 ديفا اذا لوالاو عبارلاو ثلاشلاو ینالا باملانم اوثعو اابئعو ايثع اثعو |

 یلا براض یا عا هن ول لاق روند هکنر قشمارق هدننزو یوحا ) قعالا (

 قجاو داوسلا ىلا هنول برضي یا ینعا لحر لاقب روند همدآ قثمارقو داوسلا

 كکراو رعشلا ریثکلا یا عا لحر لاش روند همدا والپف یدو روئید همدا

 ( ینعلا ) روند هنالتمص یثید هدننزو ءارج ( هءاوئعل۲ ) رونید هنالترص
 هرلب و لصالاق رد هدنزو هف رغ هک نو كند وُمع هل رصق كفلاو نی كنيم ۱

 یدنلوا لامعتسا هدرلتوا هدرخ ناقح بوانیق زونه هدعب روند هرالیقو |

 یصف كنيع ( ةوحلا ) یواولا اهن جاه اذإ ضرالا نع باش لاقب هنمو |[

 هک ردهنس انعم كلبا ربخأت ندنرلتفو ینعاضر كشيدلو هدلاو هلئوکس كيحو
 ه روک هنا تخ راش ر دنرابع ن دکمر نما هدا ز ندلاصف ت ادم ۱

 هتعص را لاق رولوا هحاسم ىلوق ةاجاعملاو ة وحلا كفل وم سپ ر دعسا وب |

 وجف ( وجملا ) هتيقا ومنع دلولا عاضر مالا رخت نا یهو : وج |

 ترخا اذا اوج هوجعی دلولا مالا تحت لاقب ردردصم ندروک ذم یانعم هدننزو |
 نغاو اغراذا ریعبلا اع لاقب ۰ رد هنسانعم كمروکوب هودو هنیقا وم نع هعاضر

 یوخد هود و هلاما و هاوز اذا ههو ۳ لاق رونلواریبعت كلبا سعت ردهنسانعم |

 .( ةاجاعلا ) هقلخ سرش اذا ريعبلا اجت لاقي : ردهنسانعم كملشكرسو قلوا |
 لاش ؛ ردهنسانعم كلبا ريخأت ندنرلتفو یعاضر هلدلو هدلاو یدو هدننزو ةاحانم

 ندننفو ىع اطر هدننزو “لص هلی كنيع ( ىلا ) هتسع ىنعم هما هتحاع |
 هلرصفو یمض كنيعرولک اياجع یعجج ردهیجع یننوم رونید هموصعم شفلوا ربخأت |

 هموصعم شلاق زسانا كلذک هنسي رواي هود شلاق زسانا هدنزو ینغ ( "رجلا )
 ىجع لاقب : ردهنسانعم كلا سبعن یندوب هدننزو هلعفن ( ةيجلا ) روید
 ( ةوجملاو ) هدن رلنزو همان ( ةياجلاو ) ( ةواجعلا ) هلاماو هاوزاذا ههج

 ندام رخ نالوا رتکو انف ی رلکدید فرح هکر ونید هب یش رغ هدزاعح هدننزو هر

 رولوا العا كى هروک هنن ايب كحراش رديعسا ام رخ سنحر هدنن دم و ردنرابع

 ( ىجعلا ) رونلوا ریبعت امرخ قجلاب اکا هدرمن اسل کپ ربش نالوا هدهرصب

 عج ینا رای ودب هدنتقو همان ترور هکرونبد هرایرد سبا لوش هدشننزو یده
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 هبنوکس كابو یصف كنبع ( وبعلا ) یواولا (۰ ةلمملا نیا لسف ۰)
 اسا اذا اوبع وبعب لجرلا ابع لاف : رد هنسانعم قوا راداو نشور «رهچ
 ىف هه اذا عانا ابع لافب : رد هئس امم قماسب هدنرب ولر یاشو ههجو
 هانسح یا ةيام ةب راج لا رونبد هزبف راد ءرهج رغ ( ةياملا ) همساوم
 دما نانلوا ربیع ۷ هدکر هدنرلنزو هحامس ( ةابملاو ) ( ةبابملا ) ىئابلا
 رد هابع یم رارونشو دو بوپک یم هلوفم یبانسور رونبد 4هوسک اپف جوسنم
 ةپسکالاس برش یهو ةءابعو ةيابع هبلعو "اچ لاغ روئلوا قالطا یغد درشم
 قالطا هسک لبقو ظبلفو ابف زفدفا و یلساو رددآ كفارسف رب هاپعو

 لالخاو زاجما هنپ فلوم ردصفا یرصف «دانمموب لبق فاج یا ءابع وه لاغب
 ثنولاح رو كيوص رب هدننزو هب ( هبیع ) ردبعبا ةعافر نإ ةبابعو ودشلبا
 یملاغ : ردهنسانعم یماسپ هدنرب ولو یرکسع هدننزو هبدان( ذيعتلا )رديمسا

 یطعا لاق روئید هنباب ناب رف هدنزو ینغ ( یملا | مداوم نت

 هسکر کیدوهموفرب هسک رب هدننزو لعافن ( یبامتا )ثببصن یا روزا نم
 بیر ییامط تفابنم هفلاط یکی هکر دهنسانعم نغاصب هم نوا

 یدنک یغد رلروب نم هل رللبا مامطا نوجا یسب رب ندرلروب نم یرب ره پودا
 ر دندب رع ثاداع تلاحو ردنرابع ندنرللب قاهلاو لبم هننناج یرارادف رط

 اذا كلذو نب رخآ عم رخالاو موق عم لجر لبع نا وهو یامتلا ھی مقو لاغ
 ولع ( وتعلا ) یواولا رخال رخالاو اذهل نبقب رفلا دحا زبغف اماعط اومنس
 یتدح هلنیارسک ( یعلاو ) هل رسک كنتو ىم كنبع ( ینعلاو ) هدننزو
 | نم ابتعو اونع لجرلا انه لاب : رد هنسانعم كلبا ربکت هلک شکم زواصم
 قماجوف كب هلبهفو ىم كنبع ىنعو دا زواجو ربکتسا اذا لوالا بابلا
 ( یعلاو+) ( قاملا ) ىلوو زبك اذا ابتع عیشاا اتع لاقإ ردلمعتحم هنسانعم
 یمج كنظفل یناع رونید همدآ ندا رابکنساو ولع زواصم یدح هدنزو ینغ

 هدنآو هدنزو نح ( یتع ) یدبا یونع یلسا هبرسک كتنو یم تنبع رولک
 اید نح هدسنلحم نع هکردپ راتفل فیقاو لبذح هروک هننای تكحراش ردنقل
 ٍلانم انع نالفاپ تيتع لوقت ردنغل هدندنفل وتع هدننزو اصع ( یتعلا ) یئابلا
 هتعن لوفن : رد هنسانم» وتع هدننزو لعفت ( یتعتلا ) تونع ینعع مبارلا
 همه ( ءاتعالا ) ردبعبا هکرد هرعضنا هدنزو یمس ( ىع ) تیتع ینمع
 يغ ردد رغمیع ویا تا حاج رونبد هرل هک راک هننفو دم هلبخق

 لزا ردف هنشاب زوما هدننزو هرم هلا هنلثم یا ( ةونعلا ) یواولا هدنزو
 ( ینعلا ) یک فرو هوب ر رولک ینع یمج رونید هجاص نوزوا نالوا
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 قلوا ادو كر ز هدننزو ات ( یرظلا ضیا كاع ما هنطب یر

 راص یا ساک اذا عبارلا باسبلا نم ارظ لحرلا یرظ لاقب : رد هنسانعم

 لحر لاقب روند همدآ ھو رب ز هدننزو لجرغس ( یرورظلا ) ایک
 كیشش ینراف كمدآر هدننزو باشیشعا ( *ارب رظالا ) سیک یا یرورظ
 : ردهنسانعم قلوا دساف ىس هدعم هلکع ولغای كب دوخای قلوا التما كب دوخاپ

 ۳3 هبلق ىلع بلغوا هنطب اذ راصوا هنطب عفت اذا لحرلا یرورظا لاش

 هلوا نداق هاط رد ه ؛ هننصاحو هاد هدننزو هیعاس ( ةيعاظلا ( یابلا 1

 هدننزو لعفت ( ىلظتلا ) ینایلا ةنضاحو ةياد یا هل ةبعاظ یه لا ردقح
 ةعدلاو لالظلا مزل اذا لحرلا یلظت لاقب : ردهنسانعمقلوا هدشياسآو هباس اماد

 ا هدننزو ءارج ( هایمظلا )ا یابلا یدبا لاظت لا هروک ها 6
 یناق هکر وند هغادود شمیسبتو ءادوس یا ایبظ ةقان لاق روند هبهقان ولي و

 ةفش لاق نوسلوا یضراع لرکو یقلخ كرك هلوا قتمارق بوت یاب هلکملکح
 ءایمظ نیع لاق روند هزوک نالوا هح هقفو یرلقابقو ةرعس ىف ةلباذ یا ءیظ

 یناق و محملا ةلبلف یا ايمظ قاس لاق روند هردلاب نسلجو نفلا ةقيقرلا یا
 مدلا ةليلقلا ىا *ايظ ةشل لاش رونبد هنئا شید نالوا سقنورو هحزآ

Jعرز لاقب رونید هنیکا نانلوا قس هل وص رومب هدننزو "ی ) ىمخملا  

 كلا ناکو نظ هدننزو لعفت ( یتظتلا ) ىواولا ءاعسا هتفس ناك اذا یمطم

 ناظت یلصا هروک هنناب كحراش نظ اذا اذک لحرلا ینظت لاقب : رد هنسانع
 یوظا لاقب رد هنسانعم قلوا قجا هدننزو ءاوغا ( ءاوظالا ) ییایلا یدنآ

 هب صع ناسل هکردف رحر نداجه فورح ( اظلا ) یئابلا قج اذا لحرا
 یساررحا بویالنح زونه هلیفیفخ كناب و یرسک كناظ ( ةبظلا ) ردصوصح

 كناظ ( یطلاو ) هدننزو نر ( نابظلا ) رونید هشال شمالشب هغلعاط

 هکرونید هننیسای نابب نایظو السع یا ایظو انابظ تلکا لوقت رونید هلب لیتا

 تایر هقشب و رولوا وبشوخ تیاغب یحجو قشالوط هني رب یرب و هیبش هال
 اهم ) امظلاو ( ( نیظلا ( رلردا تغابد یرد هلبغاربپ هک ر دیسا ید

 هلیغاربی " روب نم تاب یرلکدبد نایظ هدننزو اوقم ( یوظلاو ) هدننزو

 نایطناب غبد یا یوظمو ایظمو نیظم عدا لاقب رونید هب یرد شفلوا تغابد
 لصا و ردهرزوا یظغل یلوا هغیص ردهدناز نونو فلا هدنس هک نا وا
 لاقب رونبدهرب قوچ یاب ماننایظ هلیعف كرايم( ةاوظملاو ةايظملا ر)ردواو فوجا

 نایظلا وی ةوظمو ةايظم ضرا

 و

۱ 
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 ۳ کر ,EY ( "اهطال ) ىک قلراق روند هاف قح ههوغوس
 قذح اذا لحرا یهطا لا : رد هنسانعم ینلوا الئسساو زوا «دنتعاسو
 یرداام لوق : رد هنسانعم سان هدنزو "ارم ( *بهطلا ) هنءانس
 ردلّوم ھتعامچ ارهاش سائلا یا یا
 هرو هبل 4بم كئاظ ( ةبظشلا ) یواولا (۰ ةببحلا یادنلا لس ء)
 ونلوا لااو عطف هل رلاروا هک رونید هنجوا كترفو هنب رفآ كرمخو كيف
 تابظو 4 رسک كتبو یصف كلءزمه رولک ىظا یمج رونلوا رببعت یرب ماچ
 | یدح رولک یو 4ب مسکسو ی كاظض رولک نوبظو هب” تاظ رولک
 ] كناظ ( ىضلا ) یابلا «دح یا نانسلا وا فبسلا ةبظب 4 مش لاط «دنزو

 كرم e رونید هلاوبح نانلوا ربیمن كبك بوکس كبو یصف
 ولکرطو 4 رک کا رولک "بطو امف رولک تبيظو هرسک كلو یصق
 دما ناشنو اف صوصم هب رع شعب و ردیم*ا یداور یظو هدننزو ع
 دم * ېظ ءاد + ۰ برملا نیب هکرید مجرتم ردب راسا كمنمومو كاجررب و
 نیم كنم وهآ ار ز روئلوا برش هدرب كد ردقوب یدرد السا كتالف

 ال هدکدلدپشبا مالک قلعتم هنقنحم كنعد كانك لوا ینرم یریغ ندتوم
 ء ناکال ردکجد نوسلوا رثؤمو مزال هنسودنک هنداح ندبا تباسا اکا رلود

 بظلا) روئلوا برض هدنعفوم تنام یلساح رد هدنریدقت هنم هنمالس ف یظلا

 دارا روئلوا قالطا یغد ه هره و ةاشو رونبد هکبک یئید هلاح
 كاو :أرلا جرفو هدمکح ارپ ز یدلبا طبخ هداروب فلؤم هکرید حراش روغ.د

 قوطعم هرزوا ءأرم یرانغل هرقب و ةا هکر دشفلوا رکذ هیاونع ةرقبلاو
 قلا یرلنوب و ددکعد رونبد یغد هنی راحرف ثاکنباو كنوبقو تتروع 4 رللوا
 2 هنجرف كبلک زکلب هارف ارپ ز یدلیا در یبارف ماماو لضن ارعا
 قحراغد یآ یرکذ انعمو و یدلبا عج رمصن یرهوح 4 هتل یدبشلنا

 و لا روند هنکحوک لوف ىلع روند هفحراغد هببظو یهتنا ردراعتسم

 TA جاغرو كنهردو هنم ریفصلا وا بارج یا ةببظ ق
 اب وص ییاو رددآ كغارسف سأر جواو ردیدآ كن هک نهذ دنکو دیلب رب

 ( ءابظلا جو) هدننزو هالع ( ءابظلا ) ردب رسا كعنموم ییاو
 ظو ) هدننزو یر ( "یظو  هدننزو هفرغ ( ةبيلقلا قرعو ) هدنزو
  روئید ھ هنن یحی رصا ( یراظلا ) یفایلا ردرلعنموم ررب هدننزو یلد
 ءرظ لا : رد هنسانعم ققا هدننزو یرح ( یرظلا ) ضاع یا راظوح
 اش : رد هنس انعم قعارغوا هلاهسا تك و یرح اذا یناثلا بابلایم اي رظ ءاملا



 )فنر

 تاکرح كناط ( یوطوذ ) ردلودعم ندنظفل یواط دوخاب رد هل رابتعا هعقب
 رهاز الاح رددآ عصوموب هدنب رق هکم ردزناج هدهلننوتت و هلرصق كنلا و هلیئالث

4lردیدآ ويقر هدهروک ذم * هعش مان یوطوذ هدننزو ینغ (یوطلا) ردف راعتم  

 هتعاس رب ندەحو زبلا نم فم هر یا یوطب اناا لاق روند هز هجو رب یوطو

 هماق ربع. هدننزو هبنغ 1 ةيوطلا ) ةعاس یا لبللا نم یوط یضم لاق رونبد
 رونلوآ یالطا ه ویق و ةديعب هب ريض ىا هعساش هیوط هل لاق روئلواقالطا ەتو

 امرخ و هنسانعم عطس رونید هماط ( ةیاطلا ) نوجکیدلروا هلشاط یراود
 هدننزو نایر ( نابطلا ) روند هابق ويب نالوا هدلاسموق و روند هر كح هرس

 هدننزو یوه (یوطلا ) ایش لک اب ۸ یا نایط لحر لاق رونبد همدآ جآ كي

 یواطلا ) عاجاذا عبارلا بابلا نم لحرلا یوط لاش : ردهنسانعم قمقحآ
 لاش روند همدأ لس رد اعا ےس | ندروک ذم یانعم هدننزو ى (یوطلاو

 (ءاوطالا E هبواطو هدننزو یرکس رولک ایط یرلتنوم میاج یاوطو واطوه
 (اوطلا) عاجاذالحرلایوطا لاقب : ردهنسانعم قلوا جآ یندو هلرسک كنءزمه

 وهس ( وهطلا ) یواولا هنسانعم ءافس روئلوا قالطا هنمولط وص هدننزو اصع

 ۰ یتا هدننزوهحامس (ةیاهطلاو) هدننزویع(یهطلاو)هدننزو واع (وهطلاو) هدننزو
  لاق ردهنسانعم كعشرود بوشاوص هکمل لا نایربو هفمرواق دوخاب هکمروشپ هج وبا

 | ثلاثلاو لوالا بابلا نم ةياهطو ایهطو "وهطو اوهط هاهطی و هوهطب محللا اهط
 یوهط ناک لوقت هنسانعم لعو راک روند هشیاوهطو یشلاوا یطلاپ هجلاع اذا
 ۳ لاق : رد هنس انعم كمك هنسرب و ردردصم لصالا قو و ىلع یا اذ
 ۱ , یجابکو روند هر یا ) ىهاطلا ( ضرالا ىف بهذ اذا اوهط لحرلا

 ۳۹ یععشایعوا هلیا ماعط ج افلطمو رونبد هب ییکناو روند هب ىج ای رب و

 رونک "یهطو یک ةانضق رواک ةاهط یم»ج یک راسو یجکر وب و ىەجاب روئید
 ؛ نالوا ادیب هدنرزوب كناقو كدوس هدنن زو هوافط ( ةواهطلا ) هدننزو یع

 | "یوهط هدنتسن ردیدآ هلبقر هدننزو دیس ( ةيهط ( روند هراز 1

 : یساه یند هدنروص یکیا هکرولوا هاکو هلوکس كناهو یحفو یعط كناط رونی

 | روند هاه" كسکوب هکر دیفدامو هدننزو ءاخط ( ءاهطلا ) رولوا حوتقم
 .هبنذ یا هاهطام لاقب هنسانعم بنذ روند ههانک يدننزو یده ( یهطلا )

 ىلع ( یهطلا ) حعیبطلاب یا یهطلاب انا ل وقت رونید هماعط شعشو دم جو
 روند هنس هلق كغاط هلاصف ( نایهطلا ) روند هنب را هدرخ ناص هدننزو

 هني رل هد رخ نالبکود كن هنسن نل هکا هک رد هنسانعم هدارب و :ردیدآ تكغاطرب

 ی وص هک هدننزو هنابخ ودآهدارب وت هکرید ح راش رونلوا ریبعت 7 ناسا 3 2
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 اب بوبلبا لاله یدآ رب ثلع راربد ضرما هانطا هکیدبد ییایما نا و رولوا
 و هد زو ی ( ینطلا ) ردرهظا یذغا نئو سپ هاا اھا توف

 542 روند همدآ ساب هنسواب یرک- یآ و یغالط ندنلع اب ندالزسوص ۱
 اعط یزاللایا انط و نط لحر لافب ردردصلب فصو هکروبد ید انط 2

 همدآ شعثباب هنسواپ ینکیواو یغالط هدنازو هما ( ةبنطنلا ) هعالماب ۲
 ود و هانط نم هجلام اذا ةبنطن ینطلا ىنط لاف : رد هنسمانعم كلبا رییدت و
 ج یف هاوک اذا رپعبلا نط لافب : رد هنسانع ینلغاد یئاب هفرط ندروکو
 اب رددرفم یئاط روند هرارجاف و یناز هکر دبفدارم و هدنزو ةلئز ( اانطلا )
 قابلا هنمانعم طاسب روند هکشود هلرسک ثاط ( ونطلا ) از یا نانط ره

 ۱ : ریهنسانعم كمرود ییهنسن ر هدیددن کب و یصف كاط ( "یطلا )

 یدیا یوط یلسا كنوب اه رن شيقل ینثلا بابلا نم ابط ةغبصعلا یوط
 اذا ثیدطا یوط لاف ردلمعتسم هنسانعم تما مک یربخ ر اب یید رفال

 یوط لوفت ردهانک ندکل؛ا تفرافم و ضارعا یلک ندمدآ رب حئک یطو
 كلك ءرلنا دوخاب ینهرونوا هنناب كنعاج و ارجاهم ینع ضرما ی ید

 لاه رولواشمرود یرلنآ هک بوک ردلمعاسم هندانعم كنک بوک یرلتآ |
 ا یشب رب مالا ىلع حک "یط كاذک مهزاجوا مهاناوا مهد سلح اذا مؤقتا

 و دالبیطو هافخا اذا سایلع هعنکیوط لاغب رولوا هبانک ندکّنا راضون ر
 انک ندیرفآ دعبلا یطو اهمطق انا دالبلایوط لاغب ردهانک ندننارذگو حلق
 ۸ : ردهنسانعم یعروط جا دصق نع یطو ه رف یا انلدعبلا ها یوط لاغ

 كتهددشم یاط و كنءمه ( هاوط"الا ) ع وا دمعت اذا لحرلا یوط
 طظ لاف : ردهنسانعم كلرود هدننزو لاعخا ( هاوطنالاو ) هدننزو لاعتتا

 ردعون هانب هدننزو هبل هلرسک كناط ( طلا ) توطناو توطاف ةفيصعا
 شلرود و هلا شرود هدیکرت ندنآ هکرد هنسانعم كلرود و تكمرود هنوک
 شو رس هکر د هنسانهم تیاو ريع”و ةبطلا نس هلا لا زونلول نامت
 تنم ( هاوطالا ) ةي و ری یا ةديعب ةبط هل لا رولوا یوطم
 زو هکرونید هرلوږ و هراروکندغاب نوزوانوزوا نالوا هدر وا كتدقا
 سه یوط» هلع كم ( یواطلا ) ردبدآ هبرق رب هددماع و رولوا ادیب
 لاو ةبلا یواطم لق روند هرلموکوب و هرلءروبق ردیعج رد هدننزو دعقم
 او یرکو یش كناط ( یوط ) اه"اوطا یا بونلا و نطبناو معشاو

 ملا ] هکرید جراد ردپس"یداورپ هدنسهکنوا ماش ردزناج هلبوتو هبرصق ۱
 بنا مدعو هلرابتعا یداو یفارصنا ردرسفم هلکنا یدیرک [ یوط سدقنا ِ
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 هنلوکقاج وا شموع وص 9 هما یا ییطلاب هامر لاق : ردهنسانعم تم هل

 روند هنوص وب نالوا هد زود وص و نام تا ضر روند هکله نا و روش

 ردهنسانعم قمناص یامرخ نالوا هدنحاعا امرخ ةصاخ دوخاب قلا نواص رجشو

 هدروخفو از و اب رجف اذا ةأرما ىلا ینط لاقب : رد افا كلبا روعف و انزو

 ندتاع ی ی رو 9 یم ده ادا هروعف ف یط لاق : رد4تسانعم قلوا ج

 قزلاذا دز ینط لاقب : ردهنسانعم قعشپاپ هولپب ندفرط لوص نکیوا و ق

 ردهدنلزیم ناب یدیقرمسیابناچ هدارو سسد الا بناحا نم عالضالاب هتر و هل

 شعثباب هنسولبب ینکیوا و یغالط ندنلعای ندقلزسوص رولواردصلاب فصو انط و
 اضر ) انطلا ( رولوا م ۱ ندنسهدام هبح ءانطا ی آ یرکذ و روند همدا

 عدل نم غیدللا ی ےط لاق : : رد هنسانعم قلو تئافا ندنسف وص برقع هدننز

 و كنونو "یرمسک كناط ( یتطلا ) ىفوع اذا عبارلا بابلا نم انط برق

 A روعفایا!ی طلا لها نموه لاق : : زدهنسانعم اتزو روجف هدننزو

 * رددنسانعم تزو ر روعف ید وب هلع كناط ( ونطلا ) ردیدآ وص فورع» رب

 EE هنسانعم نایک بولوا یو هدروعف و از هل رسک كنهنمه ) ءانطالا ۲

 قآ و قالط ندنلع دوخاب ندقلزسوص و روجفلا ىف یضم اذا لحرلا ىنطا ل

 عالالاب هنبر و هلاعط قزلاذا دز یتطا لاق : ردهنسانعم قعشاپ هول رک
 ردهنسانعم قعاص یرلام رخ نالوا ہدحاغا دوحاپ قعاص جاغا و رسالا بن احلا
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 رب و اهتیرتشا اذا لخثلا رم وا رجشلا تينطا لوقت رولوا دط هلغلوا هنن

 : رد هنسانعم قموبوا ندروتف و لسک بوغآ هغاتب و ةسرلا و ةمرلا ىلا لام
 اله روفلا ىلع یمدآ یغیدقوص هبح و السک مانفونطلایلالام اذا لحرلا یتطا
 حراش اهغید] قال یا ییطنال يح مهلوق هنم و رد هتسانعم كجا اقا بو

 قمرد شاپ هب ولیب قالط دوحاب قمروا هر تكح هیلوا دواي ید اونا

 كمد رو ن نا دىم تین هبوب ی وغالب ورکی نيرة هکرولوا ند

 هبوع ( هبومط ) "لکلا ىف ىمطي ىمط ىف ةغلا ومط ومطي امط لابقب ردتغل
 ۰ ردیدآ عاط ر هده داب هدننزو هنغ ( هیمط ) رد هرق ییا هدرص» هد و

 : كفلا و یصف كناط ( یتطلا ) ئايلا ردبدآ عصوم رب هدنلحاس رصم لی و

 : اذا االف تبنطا لوفت : ردهنسانعم ققفوط اب قمروا هتیوصع ا
 أ ديز یتطا لاق : ردهنسانعم كما ليم هنظ ءوس و هثمهت و لتفلا ربغ ىف هنس

 تب هحور هیق اط یدایا کد ید هدنای همه یرلهدام وب فلۇم ۸4



 : نشپسراف یئوب رلشسب هکرد حراش رد هروش نالواش :!دابا هماف سا فصنم و

 | ىلع ردشج هوا یرلکدبد كبدران هدیکرت هکرلبدلبا ناب ها مئذف نالوا برعم
  هنسانعم مش روم دهککوس هالط :یهعآ رددقالطا هرجنو ردلالح نر دشنناالک

 ناف یی كناط ( ءالطلا ) روئلوا ربپمن نکوک هکرونبد هنفاب یفابا كبزوف و
 كمالو یم كناط ( هالطلا ) رود هفویاق نالوا ادي یک راز هجا هرزوا

 سه هد زو اسمع ( اللا ) هنسعاصم مد روید 4 هدننزو « ءاکم ددد

 روند هءود شارو نارطفو هان یا هالط تر لوق ردهنساصم بلاقو

  رونیدهنسپ رواپ كناوبحیحاس فخ و فلظ و روند همدآ هنسخ ضرما دیدش و

 یضفلاط : ردهنسانعم سوهو اوه و هاتف ردنابلط یسهبنت روذک ءالطا یمج
 ةذلیا الط هبفام لاغ : ربهتسانعم تذل هدنزو اضر ( الطلا ) ءاوه یا هالط

 هکندندنفل ةالط دوخاب رد هدننزو هفرغ هکندنظفل هبلط هب كتاط ( الطلا )
 روند هنکوک كيوب لوف ىلع هنسانعم قثع روند هوم ردمج ردهب* كاط

 ردیدآ منمومرب هدننزو ربع( یلطلا ) اهلوساوا اج یا مح 2 اورج یک

 یسالخو فندم يا یلطمشرم لاغب رونید هبهنسخ شآ هدننزو ینهم ( یلطلا )
 ( ىلطلا ) هصالخ یجربال یا یلطم سوبحم لاقب رونید هسوبحم نایلوا لومأم
 هسوحو اوه هل رمسک كنه سم ( ءالطالا ) روند هدوس معا ر هد زو فر

 عراخ ءاوه لا لامام یا [ طق ین ىلطا ام ] ثیدخا هنم و ردهنسانعم كلبا لیم
 كمنو بولیکا یوم تنهسک لحولوا و ردذوخام ندنسانعم نع لبم و هکر بد

 یعلا كاط ( ابلطلا ) توملا هقنع تلام اذا لحرلا یلطا لاقب : ردهنسانعم
 برملا یا ایلطلا هذخا لاض روند هفلزووا هددت كابو یرسک كمالو

 هئدب هروک هنرلناب كنهببط تادرفم ردبسا هحرف هوک رب هبنش «یکرم و

 | لاط لبنم لاضب روند هوص ولنوسوب ( یلاطلا ) ردقحهوا یکرمن نالوا
 رک كهم ( الطلا ) ۰ یا لاط لبل لاقب روند هبدصک وک ارق و بلصطم
 یلکدبداضغ لوقلع رونید هنلوپ یبوص لبس قحهراط هدم و یرصق كفلا و
 ینحو هلبعتف كيم ( یلاطلا ) روند هنسرا قشموب و زود ندبا تابنا راجنا
 رک ك* ردبدرفم *الطم رونبد هعاوم یرلکدلسب ینرابرواب درارونآج
 لیشكناطرولک نایلطیمجج رون,دهغالغوا و «یزوق تكحوک هدننزوینغ (ىلطلا )

 قمفلاق یرفوب بولاخوچ وس هان وک كيمو یصف كناط ( یمطلا ) ئابلا
 ازوا بونلیوب تابن و الع اذا یناتلابابلا نم ابمط الا یمط لا : ردهنسانعم

 انعم قتلوا یلاع مه كمدآ رو لاط اذا تينلا یمط لا : ردهنسانعم

 ژلوا نیفثاط بولط رحم دوخاب رب و تلع اذا هتمه تمط لا ردلمعتسم
 دهماب هدنزو ولع ( ولا ) یواولا *التما اذا رهایمطلاغب : ودهنسانعم
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 زد هتسانمعب تانک و زر وتوآ ۳ هدېکر رولواقشب هنا ء رخ یک قشالبب

 كناط ( ناولطلاو ) هدننزو اصع ( الطلا ) ًاطبا اذا ةوالط لحرلا الط لاقب
 الط و روند هرایلاس ظبلغ نالوا ثداح هدزنعآ هدرلنو و ردتغل هلئاصف و هلیعع |
 ةعاس هدلویا الط هدنع و ایبظ تیر لاق روند هنسبرواب وهآ شغوط زونه |

 یلطو هل رسک كناط رولک ءالط و ءالطایعچ روند ەنەنىن كحوک اقلطم و دلو"

 هدننزو ءاولغ ( *اولطلا ) هلرسکو هلبعكناط رولک نابلطو هدننزو تع رولک
 : ردهنسانعم ءاظبا تكمکعکو راظتنالا یا ءاولطلا اذهام لوقت ردهنسانعم راظتنا |
 هرب ره هکرونبد هدایص ینعب هصناق نالوا ےس لا فیطل هلیرسک كناط ( ولطلا ) |

 بئذ روند هدروق و رولوا یک لایخ یستلارق هدیصو بورک هکیلد ره و

 كرك: روند هقيش نالوا ا هلیعف كناط ( ولطلا ) هنسانعم
 كنتقو حابص هدنزو هفرغ ( ةولطلا ) نوسلوا ندهنسن راس هلرکو ندناویح

 هلرسك كناط ( ةولطلا ) هضاب یا ججصلا ةولط تدب لاقب روند هنفلندیآ
 هلئوکس كمالو ىعف كاط ( یلطلا ) یئایلا روند هنسیرواب كراروناج یثحو

 هب و هبلطب ءانهلاربعبلا یلط لاش : ردهنسانعم كمروس بواوص یهتسنر هئنش ر

 ربعت لانک وک ۷۶ ARS قلعب ینغایا كنسهلوقم یزوق و هر 4نیطل اذا ایلط

 | و هدننزو هلعفت ( ةيلطتلا ) هتسدح و هتطبر اذا یلطلا تیلط لوقت رونلوا
 1 ههخطل اذا ءانهلا ریعبلا ىلط لاقب : رد هنسانعم قماوص هنسن رب هثیش رب ید

 اذا انالف ىلط لاقت : ردهنسانعم كايا رايت و تمدخ بودزوک بوروک یدتسخ و

 قموقوا قسوم و هتشاذا هالط لا ردلمعتسم هنسانعم تکوس همدآ رب و هرم

 ینغ اذا نالف ىلط لاقت ردنا الط طاشن و برط هولق هکردلمعتسم هنسانعم
 یهنسن رب هدننزو لاعتفا هلرسک كنهددشم یاط و كنءنمه ( الط الا )

 (ىلطتلا ) هیلع ءالطاذا هیلطا لاقب یک كمن روس *اودو بیط ردهنسانعم كروس ||
 برط و وهل اياد و ىلطا ىنعم هیلطت لاقي : ردهنسانعم ءالظا هدننزو لعفت

 (ءایلطلا ) برطلا و وهللا مزلاذا نالف یلطت لاقب : ردهنسانعم كعشرود هاوه و ||
 زووا و ةيلطم یا *ایلط هقا لاق روند ههقان شلروس نارطق هدننزو ءارج |

 یا هابلط ةقا لاق یتبم هنفیدلوا ندنناش كلروس نارطق رونلوا قالطا هبهقا |
 كراعلا ةقرخ یا ءايلطلا نمرذقا وه لاقب رونید هنیرلزب ضیح كناوسن و ءابرج |

 انهلایا الطلاب ریعبلا ىلط لا روند هنارطق كیروس هدننزو ءاسک ( ءالطلا )
 هرجنو یک رطع و زدلاپ و اویص روید هب هنسن كحهنروس و تكحهروس افلطم و"

 فصتمو رثلا یا *الطلا هاقس لاقب ر نول رونلوا قالا ا

 رولوا رگ لکدنیا بیعت
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 اه انک لها ؟دیمو هلط اب دوبعم افلطمو هرافسو هنر تباوفو ثلالع رهو
 رولک یفاوطو رولک ثیفاوط یممج ردو اسم جو درشم ر وترا نالطا
 هبعف كمالو كاف رد ثوملف ندنسهدام توفط ویو نوهشبدلوا لازم لسالاز
 مد هرزرا نه نومعا هننناع یساش کاپ هد زو تولمف یدبا ت وب لسا

 یدلوا ثولعف یئزو هک هنفلوا بلف هفلا ینبم هنک مت کت اپ هرکسن دف دوا
 ىح دارم ندنبح هدنسهب رک ةبالا [ توفاطلاو تبم لإ نونمژب ] هکبدد رلسسو
 كټ ءیمه ( "افطال ) رد رلبدوج ما فلان بمکدارم ندنوفاطو بطحان
 ( ةوفطلا ) ایغاط همحاذا هافطا لاخ : رد هنس انعم نلف یفاط یدآر رسک

 یواولا مفنم ناک یا ةوفط یف هتبآر لوفت رونبد هغفنرم ناکم هددلزو هرم
 هنبزوب كيوص بوب#ب هنسنو هدنزو ولع ( وفطلاو ) هدننزو وغع ( وقطلا )
 هرزوا جائاو العاذا اوفطو اوفط ,الانوف "یئلا افط لاخ : رد هنس انعم قشج
 ترهظ اذا رهشلا قوف ةصوحلا تفط لاقب ردلمعتسم هنس انعم كم رولب قارب

 کالا الع اذا روئلاافط لاقب ردلمعتسم هنس انعم یفمفج هبرزوا كن هپ ناوبحو
 كلواو هودع دنشا اذا ىلا افط لا ردلمعتسم هنس انعم كت رکس كب وهاو

 لاق : ردهنسانعم تمريک هشيارو تاماذا نالف افط لاق ردلممتسم هنس انعم

 هنب ربابغا كآو كشنوک هدننزو همان ( :واغطلا ) هبف لغد اذا مالا افط
 هنک و پک نافج هنبزوب كبو هرجا هرصلو امهنرادیا نیرسفلا ةوافط لاقب روند

 بسار هکرد ریقح مچرتمردیدآ كنعاجرب ندنس هلببف نالیغ سیو روند هنفکو
 هب هقنبه هدنس وصخ ېب اسقا هراپ دنک كمدآرب ىم هيف ۰ هوافط لبس هلسف

 بسار همردبک بوت هنیدرکا ۸ هدبا افلا هایرد یدآوب هفنبح ه4یرالنا ماصتخا

 راهظا لدع تموکح وید ردند هوافط هسرقچ هنب زوب رکاو ردن دنس هلق
 ردپذآ سرف رب (یاطلا)رونبد هوا هجا كب هدننزو هرم ( ةوفطلا ) رددلیا
 كب کرونید هبهجح هنوکرپورونبد هنفاوبب كنجاخا لقم هدنزو هفرغ (ةيفطلا)
 یواولا رولوا یسیکرج یا هدنزرط یغارپب لقم هدنسهفرا رولوا لاتف و ثیبخ
 لجرلا افطلافب :ردهنسانعم كيروب زبت زبت هیوک كنافو یصف كناط ( وفطلا )
 تجه! و نسح هلال تاکرح كناط ( :والطلا ) یواولا اعبر ینم اذا اوقط

 بوبحو لوبقم یئا ندننچ# و قنورو نسح كتهنسن رب هکرسهنسانعم لوبق و
 نسح یا ةوالح همالک و ةوالط ههحو ىلع ام لا ردنرابع ندنسلوا بولقلا
 روهظ هدنرازو كاف و كدوسو هنسانعم رح رونبد هفلوداج و لوبق و ةج#و
 و روند هنسهبق ماعط سن هد رغآ ماعطنا دعب و روند هراز هحهقفوب ندا

 هکرونبد هرابلاصس ظبلغ نالوا ادب هدرغا ینا ندکلهنسج دوخاب ندهنحراع .

 یدال 2
 هپ ۱ ۳
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 هنغاجلئاواكنماکنح قلناوح هدنن زونا وفنع ) ناورطألا ) + هنطب , عفتناو مخا اذا

 یا هبابش ناورطا یف هلعف لاقب ردنرابع ندنغلشوخرس قلولن اقولد مات رونید
 روم لوقىلع كلئوب هل رصق كفلاو ىح كناط ( ارطلا ) ىئابلا هئاولغو هلوا
 (ةيرطلا) وا لبقا اذا عبارلا بابلانم ىرط هیلا ىرط لاقب :ردهنسانعم كليا _

 یماعط ولغای هدننزو اصع ( اسطلا ) یلایلا رددآ ه رقر هدنع هدننزو هبنغ
 نم لحرلا یسط لا : رد هنسانعم قلوا ءالثما بولی زو هدعم ندکع قوا

 هدننزو وسح یو یواولا خاف هبلق ىلع مسدلا بلغ اذآ عبارلا بالا _
 (ةيعاطلا) ىواولا یسطا ینعع اوسط وسطي لحرلا اسط لاق :ردهنسانعم اسط
 دیکلا ةلبلعلا ىا ةيعاط ةا لاق روند هنوناخ ولطرم یرکح هدننزو هیعاس

 .یعضكناط ( نایغطلاو ) هلبنوکس كنهمحم نيغو ىح كناط ( یغطلا ) ىئابلا
 قلوا نوغزاو قمزآ هکرد هنسانعم كلبا زواح ینرادقمو "دح هنسنر هل رسکو

 كب و ردقلا زواجتاذا عبارلا بابلا نم انایغطو ایغط *یشلا ىفط لاقب رونلوا ريبعت
 كب هدنرفک رفاکو عفترا اذا باحسلا ىفط لاقب ردلمعتسم هنسانعم كسك وي
 رفکلاف الغ اذا رغاکلا یفط لاق یک دورمنو نوعرف ردهنسانعم كلا قلنوغزا

 ىماعملا ىف فرسا اذا لجرلا یط لاقب : ردهنسانعم كللا طارفا هديصاعمو لظو

 عفترا اذا ءاملا یفط لاقب : رد هنسانعم قلوا نيقشاط بولاغوج وصو لظلاو

 رغصو غیبت اذا مدلا هب ىغط لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلنا هبلغ ناق ءدحا و

 هلبخف كناط ( اغط) تحاص اذا ةرقبلا تيغط لاق :ردهنسانعم كمروكوب ىعسق
 هنسانعم توص روید هسس هلبع كناط ( اغطلا ) ردیلع كنب زوکوا ناي
 یا هنم ةيغط لاق روند هرادقمو هذن ندهنسن ره هدننزو هرم ( ةيغطلا )

 رابح ( ةيغاطلا ) رونبد هبابق نيجلايو روند هنب رب برص كغاطو هنم ةذين
 بولوا قجاو رابح یا هیغاط وه لاق ردنوحا هغلابم ءاه رونید هسک دینعو ||
 قالطا ههقعاصو ربكتم قجا یا ةيغاط لحر لاش روند هصخش نالوا ریتم ۱

 رونلوا قالطا هنب رللارق مور هدفلسو ةقعاصلا یا ةيغاطلا تلزن لاب روتلوا |

 كحراش نکذ هدننزو یرمشب ( یوغطلا ) یواولا یشا ندنرلنایغط ترتک ىدا ۲
 ی هزادناو "دح یندو هلی كناط ( ناوغطلاو ) ردهدننزو ولع هروک هنا

 یوغط وفطی افط لاش ردتغل هدهیاب رد هنسانعم كنک هطارفا بودا زرا ٩
 كفلاو یصف كناط ( ىوغطلا ) ینطب یغط ینعع لوالا باسبلا نم اناوغطو |

 تبذک ] یلاعت وق هنمو روند هغلن وغ زا ردسا ندروک ذم یانعم هل رصق

 ردعقاو هدنیبم نارق هک هدنزو تولاج ( توغاطلا ) [ اهاوغطب دو ۱

 | هناطیشو هنهاک نرو ريخ ندبیف هجمعزو ردرلفنص یراکدید یزعو تال دارم
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 يلا همشع یاخ ( هبشطلا ) یناسپلا هم ةعطق یا باص“ نم ةي
 طط ,ایسلالام لاش روند هل هراب دولب دجرادقمر هکر دف دامو هدنزو
 ويد هدولپ كسکسو هدننزو ءا ( "اضطلا ) ةمطق یا باها

 لاغپ رونبد هبهساو هب یدنفس نالوا شراع هبلفو مفنرمیا ءاضط باه لاض
 لاب رونبد هب همکوکارف هدنزو هارج ( هایتطلا ) برکیا هاضط یل
 لا روئپد هر زوس هبنشم نابفاوا م یوهفو لأمو لطم یا هایت

 دس یا خاط مالش لاب رونبد هبوکا رف كب ( یغاطلا ) مهفنال یا هاپفط
 ونپد هفلوکا رفورد نوش یمج روند همدآ قحا هبهف كاط ( ةيشطلا )
 ؛زو هبهاد ( هبخاط ) ردنفل هالا تاکرح كلاط هدئنوو هنسانعم تل

 ابن هکربد حراش ردبدا ته رف نبا ماکت ها مالسلا هبلع ناهلس ترشح
 ر زوا لوا فول كلذك هدناب ءاف فل ۇمو ردم وس م هبا نولصم

 او اولا هنس انعم كبد روند هس ورځ هدنلزو یم ( یضطلا ) یدلبا تب
 وخلط هاعسلاف تدب لافب رونبد هنسهراب دولب هقفوب هدننزو هرم ( دوضطا )

 ۲هنسن نالوا مدفو تب هدننزو هیداع ( ةيداطلا ) یواولا ةغيفر ةباصیا
 ببزإ هدننزو ولع ( ورطلا ) یواولا ةمب دف ةتانیا ةيداط ةد اع لاقب رونبد

 ناکم نم ی اذا اورط مییلعارط لاغب : رد هنسانعم كمك هقج یناھکان ندرب
 ودنمرا ثلبج یسهدام هدننزو اضع ( ارطلا ) ردنفل هدزومه هکرد حراث

 "راپه ندهنسن نایلوا ندنسنج شاطو موفو یاربط هک روند هبهنسن نایلوا
 و ارطلا نم رتکا مه لاف رونبد هناق ولخم فانصا نالوا باسحو دهرو
 د هثبش هزانورت هدننزو ینغ ( یرطلا ) ینلغا فونسنم هددع یصحالام
 | همه ( ةاارطلاو ) هدننزو هوالح ( ةوارطلا ) ضغىا یرط ؛یش لاغ
 وا هزان ور هنسنر هدننزو ةاصح ( :ارطلاو ) هدنزو هافو ( "رطلاو )
 لابلا نم ةارطو هارطو ةءارطو ةوارط یرطو نصفلاورط لاقب : ردهنس انعم
 ااهزانورتیپ هنسن رب هدننزو هلعفت ( ةيرطتلا ) ایرط راصانا مبارلاو سماخلا

 وان هنسن ویشوخ ښعب هنس هوقبیط و رطعواپ رط هاعحاذا ها رطلاخ : ردهنسانعم
 طلا اذکواطاخو طالخابهفتفاذا بیطلای ط لاف : ردهنمانعم تمروتکهماوق

 نا انتو حدم نسح دمدآرب رک كن همه ( هارطالا ) هو افالب هطلخاذا
 بب هرمه ( ةيرطالا ) هيلع هانثلا نسحااذا هارطا لا : رد هنسانعم

 اداریبعتیمابروج ه رېش یف رحم هبربعش هدراپد وب هک روند هنساپروجهتشر هل رسک

 الو باشبشعا( ءار رطالا )قيقدلانمط وب اک ماطوهوقی رطا انیمطا لوقت
 یرورطا لا + ردهنسانسلعت++ نراق بولوا التسلو همخ نداک !ترتک
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 و لا ) اهسمط ی ما ناز عبارلا بابلانم ابط ةقانلا تیبط 1

 روند هناوبح كوبلسو قتلاص یر هم هدننزو ءارج ( ءاوبطلاو ) هدا

 ("یطلا) ردببقل ثرعاش مانورعنم لرو ردهبننت هک هلی كناط ( نییبطلاوذ ۱
 لاقت هلوا رربو دوس قوج بولیغاص هلتلوهس هکر وند هبهع لوش هدننزو ىغا

 : ردهثسانعم كلا توفد هدننزو وبح*( وبطلا ) یواولا ا یبط ف

 هک رسک كنهددشء یاطو كنه مه ( *ابطالا ) هاعد اذا اوبط هوبطب هابط لاش

 أ هل اهسکر و هاعد اذا هابطا لاقت : رد هنسانعم كلا ثوعد دوب هدننزو لاعتفا

 الف موقلا يطا لاقب : رد هنس انعم كلا لسق هلبب رقت لوا بودیا قلتسود
 تاک هلنوکس كن هبفوف یاو یعف كناط ( وتطلا ) یواولا هولتقو هولاخ اذا

 ( وثطلا ) یواولا بهذ اذا لوالا بابلانم اونط لحرلا انط لاق : ردهنسان

 : رد هنسانعم قمانبوا ینویوا قاموج كيلج هلیئوکس كنهثلثم یاو یصف كناط
 هلرصق تكفلاو ىع كناط ( یتطلا ) ةلقلاب بعلاذا اونط "یصلا اشط لاش
 هدننزو هفرغ ردهینط یدرفم یک كبلج روند هنرهراب جاغا هدرخ هدرخ

 هاسطنهاسط لاقت : ردهنسانعم قعای بویشود هدننزو وحد ( وعطلا ) یوا

 سط لاق رولوا مزال هنسانعم قلی بونشودو هطسب اذا ثلاثلا بابلانم |
 اذا لحرلا اعط لاش : ردهنسانعم قاي بونازوا هرزوا نایو طسا اذا ثلا

 ءاب هدانعمویو ضرالاق بهذ اذا دز احط لاقب : ردهنسانعم نیک ار عطا
 یلق ةرطاخ ینعب یش لک هب بهذ یا هبلق هلاعط لاقب رولوا یدعتم هلبفرح

 دیعب وحطو یدلیا برطعمو لقت هب روا نداروا بوبلتا ریک رارق هدر رب یا

 قلوا كنالهو دعب اذا لوالا بابلانم اوعط لحرلا اعط لا : ردهنسانعم قمل

 : ردهنسانعم قمش هرزوا یزو ییدآرو كلهاذا لحرلا اعط لاقب : ردهنساث
 | هربزود یلکشود هدننزو اصع ( اعطلا ) ههحوییع اناسناقلا اذا ال ال
 | ترد هدنس هکلوا رصع هللا دمو هلبا رصق اعطو هتسانعم هطسبنم ضرا روتا

 | ردهنسانعم میظع عج ( یحاطلا ) ردنداروا یواعط ماما هکرید حراش ردیدآ هبرق
 | هبهنسن 9 هنب زوب ربو عفترم یا حاط باح“ لاقب روند هب هنسن كسکوپ ۱

 | هثبش ناریدلوط یب هنسنره یشا ندننرتکو طسبنهیا حاط *یش لا رونی
 | ( ةوعطلاو ةبحطملاو ةيح اطلا ) و

 | ةوعطءو ةيحطءو ةيحاط ةلظم لاق روند هناباس ناوبابو كوي هلیصف هل
 | هلغمالوا قاس هکر وند هدنابنو هزمس لوش هدننزو هثدحم ( ةيعطلا ) ةيظع ی

 | ضرالاهجوىلع ةتبا یا ةيط» ةلق لاقب یک قابقو زورق هلوا طسن» هنبزوپ
 | ءایسلقام لاش ر رد هنس جا هوو رادةءر هدننزو هر ( ةيحطلا
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 وهف ( ةوهنملا ) یواولا روید همون شرسا هینطپوس و روند ۵ هپهاد
 کرب یا 1وهنسلا دنع انلزآ لوفت رولک "اهنما یمج رونپد هنسهکر وس هدنن زو
 بد هزبف شمامرولب بوفلاف یراهع زونه هدنزو "رج ( هاوهلا ) "۵"
 "دم كفلا و ىح كدام ( *پهعلا ) یناسبلا دهن ۸ یا "اوهنس ةبراچ لا
 ولوا سلاح لوف ىلع رونبد هنونأاخ نالوا زلوا لماحو شلاح السا 4 رسف و
 گرا هکرونید هنالوا زسرولپ یرلهع دوخاب رونلوا بیعت ربا هکهبلوالماح نکل
 لمحالو شې وا لمحنال و شپ ال یا يهنس و هایهنس ةأرما لاقب هوا ېک یسهع
 هاپهط و ردشفلوا فرصت یشا ندنناهاضم هککرا هکربد حراش اهادن تینالوا
 یک نالپفم و تبنالیا "ایه شرا لاب روند هر, روپ نالوا مروت تاب السا
 ردهنسانعم ینلوا ایه نوناخ هدننزو اسم (اهنعلا) ردبسا كنحاغا هشم ون رب

 كنءرمه ( *اهنمالا ) هایهنم تناك اذا عبارلا بابلا نم اهنم ةأرلا بهم لاب |
 لاقب :ردهنسانعم یمراوا هدفلحاغ [ نانلوا رکذ یرلکدد ءایهنم یهود رسک
 یهضالاط : ردهنسانعم قلآ نوناخ ءابهنسو هایهضلاقفا یعر اذا لحرلا یهنسا

 لکاشم و هبیخبههسن رب هدنزو نلهابم ( ةاهاضلا ) هایهضب جوزا انا لجرا
 دننامو هببش هدننزو ینغ ( یهسلا ) هلکاشاذا ءاهانم لاخ : ردهنسانعم یتاوا
 .كهبش یا كيهسوه لافب : ردهنسانعم
 رونبد هغملاب هراف هدننزو ةاسح و ةاعط ( ةاأطلا ) (۰ یواولا ءاطلا لصف «)

 یواطلاو) هدننزویموط هل "رلاط ( یووطلا و یوطلا ) هنسانعم هثج
 یووطو "یهوط رادلابام لاقب : ردهنسانعم هسکو دحا هدننزو ینهج (یواطلاو
 *اندنسانعم باهذ و مسر هدنباب هزمه ینوب فلوم دحایا "یواط و "یواط و
 ندمنسنرب یدآ رب هنوکع كلب یصق كاع ( یضلا ) ( قابلا ) یدیتنی
 كلیاتوعد و هتفرص اذا ابیط هنع هبیبط لوقت ردهنسانعم كلا لیوح و فرس
 هدف اذا هننبط لوف رد هنسانعم كلك دو هنوعد اذا هبلا هبط لوقت ردهنسانعم
 هتیبطا لوقت رد هنسانعم كلا توعد یخد و رسک كنم ( هابطالا )

 رفاحو فلظ و فخ هالوك كتابو یعو یرسک كناط ( یطلا ) هنوعد اذا
 ردیسهانم دوس هکرونید هنبرلک نما تكراهع كرلروناج ینرب و كراناهویح یحاس
 بولیرص نالوف ینعی ۰ نيببطلا مازا زواج « لئثا هنم و رولک “ابطا یمجب
 امورفبویروپ جراخندنعسو و تح هفا یدلبا زواجتهلب یرلهع ییا كر ەتبا
 وا شلبا زواج ینرلهع هنرهنیا بولبریس نالوف و بو ورا ینراق هافلوا
 برض هدکدلیا زواج یدح تنحم و چتر هدابلوا بولوا دنشم و لکشم هدام رب
 هنسانحم كهنک و پلس بوق راس یسهع كراوط هدننزو اصع ( ابطلا ) روتلوا
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 هضم و درد نم و هبتشم و دیدش هنوکر هسک رب هدننزو اصع ( انضلا
 هنب هسئلوا نظ یدلو تقافا دنح ره هکرد هنسانعم قلوا هتسخ بوبا رغوا
 ضماذا عبارلا بابلانم اننم لحرلا ینص لاقي هلوا كاندرد هلاح ىلع بودبا سكت

 یای ( ینضلاو ) هدننزو یرح ( ینضلا ) سکت هژر نظ الکا ماخم اضم
 ین وه لاقب رونید هبهتسخ نالوا هرزوا روک ذم هجو هدننزو یرح هللا هففخم
 قعصب كلهتسخ نانلوا رکذ یمدآ ر هلک كنهرمه ( هانضالا ) نو

 تجزو جر هدننزو ةاهابم ( ةاناضلا ) هلقنا اذا ضرملا هانضا لاقب : ردهننمانعم

 ینط ن دبعس هدننزو یم ( ۍضوا ) هاناعاذا هاناص لاق : رد هنسانعم كیکچ
 الا های ةفلخ هسک رب هدننزو ىوه ( یوضعلا ) یئابلا ردیسهبنک تكندح ما

 لاقب رونلوا ریبعت یلج ندیوچ هکرد هنسانعم قلوا قبرا و هربخ زسلچ و هجا

 یلصا كنو رده واط یوم روند همدآ زسلچ و هریخ های دیدشت ( یواضلا )

 مسجا لیلف مظعلا یقیفد یا هیوانه ةیراج و یواض مالغ لاش یدنا لوعاف
 لحرلایونما لاقب : ردهنسانعم قلوا قرا و هجا هلرسک كنممه ( ءاوضالا )
 مک 4 3ر ںولر و 2 سس .MU PE اذآ هاوصا لاق : رد هنسانعم قلق نووز و فیعنم ی هباد اب یدآ ود اذا

 ةأرملا توضا لاقب : رد هنسانعم قمروغوط دلو هروجو هربخ نوئاخ و هفعضا

 ردهنسانعمقلفیهاو و قغوطیهاو و تكشوکب ویلا مکحم یشیا رو هایا هصقت اذا

 (یوضلا و) هدننزو "یع هللاي ددشت ( "یضلا ) همکح م اذا مالا یوضا لاقب

 یون لاقب : رد هنسانعم قلوا قحلمو مضنم اکا بونغص هیسک رب هدننزو ین"
 كلک هدننفو هجک هرب ریو ابو هيلا ضنا اذا یناثلا بابلا نم ایوض و ابيض هيلا
 یوضلاقب : ردهنسانعم قمروصربخ و البل یا اذالحرلا یوض لاش : ردهنسانعم

 یاواض ءاج لاقب رونبد همدآ نالک هدنتفو هصک ( یواضلا ) لاس اذا هربخ یا
۰ 

 هدننلآ كنغشمو قلوق هدننزو ةاصح ( ةاوضلا ) ردیدآ سرف رب و قراط
 كجو ندیوب یرلکدید زب رونید هیرحوب یرلکدتیا ریبعت روا ندا روهظ

 زونه كنهقا ناروغوط هکرونید هرلیبویس هجرویس هدرخهدرخ لوش و رولوا
 واو و كدام ( ةوضلا ) یواولا ردبا روهظ هدنحرف هجدقم ندزمقچ دلو"

 تعم لوقت رونید هبیلغح و هدایرف و ویرغ ( ةاضوضلا و ) هلیعف كنهددشم
 یروب و یربا هدننزو طبالع ( یضاوصلا ) متبلج ىا ميناضوصو موقلا ةوض"
 هدننزوهطبالع ( ةيضاوضلاو ) هلیسهیب رغصم ( ةيضیوضلا ) روند ههنسنآ



۱ ۰ ۰ ۰ 

 زوکو شوخ یداد كفاب نااوف هلککسا قر هل وف غا ورب دندم یی هئم
 (( یرشلا ) همعط دوجعو هبف تمي ناک اذا نمسلپ راتع ءاقس لاش4وا رولوا
 لااا ارش ؛یملا یرش لا : رد هنسانعم كلاا نالبس هدنزو یر
 هافشسالپ یا هارمشلا سهل هلا لاش روند هک زیک هدننزو هافو ( هارمشلا )
 هکرونبد هبوازود لوش لوفیع رونبد هنغاروف جانآ ینبسو قلثج نالوا هدءردو
 4 وا را ردبا اوبا رل روتا یج رب ءدار واو پولوا یناجاف آ رادسفم رب هدا
 ( ار ہضالا ) ردیدآ هرفرب هدننی هکم هلا هرصب هدبشزو هبنغ ( رش )
 للا همی یال نالوا باوص یدلبا طلغ هلکلیا رکذ هدار و ی ره وح

 بو زیک هلن وکس كن ه4ده |نیبعو یه "دانم ( وعملا ) یواولا ردفلوا
 2 ) رثتساو ًابثخلا اذا اوعم لحرلا امص لاق : رد هنسانعم قفلثه

 وغلا ) یواولا نينه رونید یوم هدننبسن ردیدآ رصشرب هدهبدپ هنیتعف
 ؟ردهثمانعم یلف ورفرسو عوضخ و للذت هبنوکس كتهمجم نيغ و یصف كدانم
 لاخ : ردهنسانعم كلبا تئابخ هدننویوا راغ و یذصسا اذا اوفنس هبلا افس لات
 یسهوغ یکلت و ناشواط و یدک هدننزو بارغ هافتعو وغنم و ناخاذاافلا اف
 (ءافمالا) حاسادا هافس و اوفم هوحم و رونسلآ افنم لاق : ردهنسانعم قمرغاج
 هلجاذا افسالا : ردهنسانعم قرغاح یناوبح یسهوفم یدک هلرسک كنم سم

 ؟ردهنساعم یلوا لماکو یفاو هنسنر هدنزو وفع (وفنعلا ) یواولا هافسلالع
 اذا "یشلا ةن لاخب : ردهنسانعم قلوا ناوارف و غبس اذا اوفنم بولا افتم لاقي
 هلالتما نم ضاف اذا ضولا اغنم لا : رد هنسانعم قلوا ربل ضوح و رنک

 .( اغلا ) عباس ىا ینانم بو لاغب رد هنسن نالوا عساوو فاو ( قالا )
 یا هافضقدعف لاغ لاح ردبس هين ناوغنم رد هنسانعم بناج هدننزو اسع
 روند هتلربد نالوا هرزوا هافرو تمسو هدننزو هرم ( ةوغنعلا ) هبناج ف

 وا كه هدننزو یر ( ىلشلا ) یفابلا ةبنهلبیاشبعلا نم ةوفنم قوه لاق
 لعفت (یلضعتلا ) كللح اذا ىناثلا بابلا نم ابلنع لحرلا یلنم لاقي : ردهنسانعم

 : : رهنسانع قلوا مدمهو نیرف هرلنآ بودبا رابتخا یتلالنم لهل هدنزو
 (یعضلا) الا یدبا للنعت یلصا هکربد حراشیهراتخاو لالنعلا مزلاذا نالف یلعت
 حراش هل اذا يناثلا بابلا نم ايم هام لاق : ردهنساتعم كلا لظ هدنزو یر

 اضع ( انعلاو ) هدننزو هافو ( ءاننعلا ) یئابلا ردیب ولقم منع هکابوک هکربد
 اتم و هان ةأرلا تنم لا : ردهنسانعم قلوا قوج یدالوا كتوناخ هدنزو

 ہنزہ امدارب و اهدلو رثک اذا مبارلا نم انتم تیننع لاخ و ینآثلا بابلا نم
 ءواولا دار عبرت اذا هبیصن اننم لاخ : رد هنسانعم ىتترآ بونلتکر و ام

 ( ونصلاا
 E" ۱ ی
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 هدننزو اصع (( یدنملا )قایل ةيهاد یا ةيخام هاا الا : رب ا
 ( یداونعلا ) بضغاذا عبارلا بابلانم یدنم هیلعیدنلاق : ردهنسانعم قرا ا

 یقیفح هدرمالا سفن هکرونید هرازوس چوآ دوخاب رونبد هرازوس جنو دا
 ندرلزوس نانلی وس قباطم هجازع نوجا لاغشا بودب وآ یدآرب نامه بویلوا ۱
 هب للعتب ام وا جلا مالكلا یا یداوضلاب یا لاش رد هداص یدرفم ردنراسبع ۱

 قمردلوط ردق هجش اط باقرب لب رسک كن هزم ( ءادضالا ) لعف هل قفعالو
 رب هدننزو ةاهابم ( ةاداضلا ) هعرتاف هالماذا ءانالا یدضا لاقب : رد هنسانعم

 هدا یا ها داض لاش : ردهنسانعم هداضم كليا كلنعشد بولوا دنح همدآ
 كغاط ییا هللاصف ( ناودض ) یواولا دن یا ید بحاصل هنا لاشو
 دشننزو هوادع ( ةوارضلاو ) هدتزو اصع ( یرضلا ) ینابیلا ردیدآ
 :ردهنسانعم قغادد هدننزو هباصس ( ة*ارضلاو ) هدننزو یر ( یرضاو (

 ىعسف یزاوب مهلاذا عبارلا بابلانم ةوارضو اب رضو ةوارضو ىرض هبیرمن لاقب
 ءارضو ىرض ديصلاب بلکلا یرض لاقب : رد هنسانعم ییلواب بونە رکوا هوآ

 بور دشلآ ۵ هنسنر یمدآر هدننزو هلعفت ( ةيرضتلا ) هیدوعتاذا جفلاو سسکلاپ |[
 كرارخ ةرارغلا ةيرضتو هدوعو هبهج4لا اذا بهار لاقب : ردهنسانعم قسردنادد

 اهرطق لتف اذا ةر ارغلا ییرض لااش ردنر ابع ندککو ینراطقاو بن اوج
 قم ردن ادد بور دشلآ هب هنسنر یدو هل رک كن هره ( اتا ] 6

 ی رض يآ ی رک ذ و هارض ىع هب هارضا لاقي 4 رد هتسانعف

 (یرشلاژ) یرفلابرش اذالحرلایرضا لاق : رد هنسانعم كمعاذسا یراکدید ]

 همد عطقنب داکیال یا یرض قرع لاقب رونید هرمط نابم روط یناق هننزو ینغ ||

 كنامرخ هک ردیسا ذيب ولرد رو رونید هنکنا یزا شمن رکوا بریلواب هواو |
 تا هنب رزوا كنشع ردس ییوص هدعب بودلصا ین راقروق شمرارصر شمرازق |

 ( ورضلا ) راردبا لامعتسا بوراقج هرکصندکدلیا اقاو ظفح تدمر هدریر |

 قرعلارش لاق : رد هنسانعم كلا روهظ ناف عطقتبال ند رمط هدنزو ولف

 خد وب هلرښک كداط (ورضلا)عطقنپ داکیال عی مدلا هنم ادب اذا اورب ورضپ |
 ماکک رج ودیصلابراط یاورضورح لاقب روند هنکینا یزا شمن ادد ییلوابهوآ

 هکردیناه رجش رویم رجش یدلیا طلغ هلکمل با ریسفن هلیف كنآ یرهوب ردیعا
 هک روند هنشع كنحاغا قلرق اسو ردیغعم كنا روخ یرلکدید نابل ی

 ماذح ضم ییاعت هاب دوعنو ردتغل هد هلق لدا هدن وب روئلوا ربا

 نایمروط یفاق ( یراضلا ) هنم عطلیا ماذبانمورضو لاقب رونپهنفش
 هک روند همولط لوش و روند :یزان_شعادد اواو هواو 9
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 ۳ ذپحاسو رونلوا ینالطا هبهبشام صعاوس ینفو قلشوف ( ةبحاسلا )
 رولک او ی رد هنسانعم هرهاظو هزراب هبحاسو یدنلوا رکذ دنس هدام

 یالطایاوع هبرر ناک هشاوک یکی رازوءاو ی رک روک كناسلا هکر دن دانعم و

 ی اوسو نیبکتلاو نیفنکل اک سما هنمزربام یا هبح اوم تکش لا, روئلوا
 هدنس ورا ثكمور ملفا مورلا یس اوسو ردنر ابع ندسوح ؛یاون شوخا

 ثاوع یحاوشو ردنر ابع ندندالب نالوا زراو ره ال بوبلوا هدب رفت وفو
 ةيالع ىا ةيحانم هفعف لاط : ردهنسانعم هراکشآ هبحاسو روئلوا نالطا هک الثاو
 هدننزو ین ( ىصضلاو ) هدنزو ولم ( وهذلاو ) هدننزو وم ( وصضلا ۱
 امنو اوضشو اوصخ وطب لحرلا اه لاف : رد هنسانعم نشج هشن وک

 نوک ۵ هتسل ر ,هدنزو قم یهو هدنن زو وع وهو سما زر اذا
 اضواوصت یصو ؛یبلااعش لاف : رد هنس انعم قاوارونفوط شنوکو قفکوط
 راکشآو ولاب هنسلرب هدننزو ولعوصنو س٤ا هنب اساذا مبارلاو ثلاثلا بابلانم
 ندنوم لدثلا وهو رهظو ادباذا اوس ینیرطلا یص لاغ : رد هنسانعم قلوا
 تاماذا هلظ اه لاف رولوا وحم هدفدلوا سم یسهکلوک كمدآ ارز رد هبانک

 ثالشنوک امد هکر ونبد هر, نانلوا ربیعت جاغوجو ینوک هلبعف كميم ( ةاصضملا )
 "رج ,ایصضلا ) سعشلا اهنع بیت داکنال یا زامشم شرا لا رولزا

 هبهجک ناباو نشور هل رسک ثرلهزمح ( ةبعضالاو ) ( ةنابهالاو ) «دننژو
 نابهنا موب لافیو هثبعم یا هبصضاو ةن ابعضاو "به بل لاقب رولوا فسو
 رددآ كخامسفر ( ءایعضو ) ردطلغ یراهنسل ةايهت هدارو ؟یشم یا

 یا یصنا ناصح لاض رونید یصا هدنرکذم رونلوا قالطا هنآریق یرومدو
 لبف السا هدنرلفساف هکرونید هنوناخ لوش هایش ءایهش یا ءایعت سرفو بها

 ورو اهن اعرعش تبشال تناک اذا هاه ةأر لاق هلوا هداس یک شموک بوی

 قالطا هلق ینوک وشراق هشنوک ( ةنايحذلا قلا ) رديدآ یفارسق كرماع نا

 ردپبس هبت لا كغاط دارم ندهلف سمع :زراب یا ةنايهخ ةلف لاقي رونلوا
 یضح هدشننزو نا ( نایعضلا ) ردب راما قلموقربو هردرب ( حالا )
 صوصخم هبسک ما حالا نب فصحا هدنبدمو ردیدآ مسومو هدنلوپ هکم ندنوم
 ناركس ( نایعضلا ) ردعومرب هدنع هدننزو ینغ ( یصضلا ) ردیدآ كتهفرب
 لحر لاقب رد هنایصخ یننوم رونبد همدآ ندا ماعط یقو قلشوق اگاد هدنزو

 ( یښطضااو ) ( یصضتسلاو ) ( یعضتتب ) یصضلا ق لک اب ناکانا نایعش
 . كنءنمه ( نایعنالا ) رونید همدآ نالوا لخاد هنتقو قلشوق هل رلهبن لعاق مسا
 . هبهاد هلا هج یاخ ( ةيخانلا ) ىنابلا رددآ تابنرب هبیش : هناوسآ| ھ رک

 ۱۳ ردەنسان
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 | هدنرفصنو رولوا رکذمو تنم رد هلدم تفلاو یعغ كانم هک یضفل یصضو [ |
 ىنعي راهنلا عافترا یا ةيحطو ةوصو اوحض هنثج لوفت زساه رونید ىح | "

 | یاصتنا برك اذا "اصن هنثح لوفنو وصضلا قب وف یا ىح هنثح لوقنو هنفو | "
 | یعسا كراهن عافنرا هرزوا روکذم هجو لصالا ىف رلتوب هکريد حراش راهنلا |

 | یصنوردذوخأم ندنسانعم روهظو زورب رایدنلوا لامعتسا هدنراتفو هدعب بولوا ا "
 | لمعتسم یک درفم هدعب بولوا عج ندنظغل هوهض لصالاق رلنصعب كنظقل | ۱

 | هنسلوا درغم لصا نع راضهبو رلیدد ردشنوم ینبم اک ١ رایدلوا بهاذ هنسلوا |
 ۱ هنکلث مو .رلب دا لاخدا *اه هدنرغفصم سب رلیدید ردرک ذم هلغملوا بهاذ

 هنن ندنرذح سابتلا هنن رغصم كنهوص» دوخای ارظن هنلامعتسا رلنلوا بهاذ

 تیف رظنیمه یرلهدام یصضو هیصضو هوصضوشاو رلیدلیا لاخدا ءاه هدن رغصم

 | هسرولوا دارم یسهوصض كمو كفيدنلوپ هدنحنا رک او رازونلوا لامعتسا هرزوا

 | راهن نيعم ريغ رک او رونید یصخو ةوصض هنیقل الثم زمتوا لاخدا نی ونت |
 | ید هدنعقوم یعض هوحضو یهتنا رولوا فرصنم هسرولوا دارم یس هوضم

 | یرب ناوب هکربد حراش یصض یا ةوصط كشيا لوقت رونلوا لامعتسا |
 | تعفئرا لاق رونلوا قالطا هشنوک هلل رصق كفلاو یعط كداض یصضو ردبتاور
 | نابییا ی همالکلام لاقب ردلمعتسم هنسانعم نایو حوضوو سعثلا یا ىحضلا
 | یصضا لاق : رد هنسانعم راو هنتفو قلشوق هلرسک كن هره ( ءاصتالا )
 .] هرهظااذا ىلا یصضا لاق : رد هنسانعم كليا راهظاو یصضلاقراصاذا لحرلا
 | راص یا اذک لعش یصقا لاق : رد هنس انعم كلشيا شيا هدنتفو قلش وقو

 لک هدنتفو قلشوق هلع راب همدآرب هدننزو ةاهابم ( :احاضلا ) یصضلاق هلعاف
 قلشوق هدننزو لعفت ( یصخذتلا ) یصضلا هانا اذا هاحاص لاقی : رد هنسانعم |
 ( ةيصضتلا ) یصضلاق لكا اذا لحرلا یصضت لاقب : رد هنسانعم كلا ماعط ا

 هتمعطا اذا هنیصط لوقت رد هنسانعم كم ردب ماعط قلشوق همدآ رب هدننزو هلعفت
 | ابذ اذا ةاشلاب تیصض لوقت ردهنسانعم كمك ناب رق یتقو قلشوقو ةوحألاف
 أ انیعر اذا مْنغلا تيحط لوقن ردهنسانعم قمراتوا ناويح ىتقو قلشوقو یصطلاف

 | ( ةيصذلاو ) هلب دیدشت كنايو یرسکو یمض كن ءرمه ( ةيعضالا ) یصذلاق | |
 | ی اضا یعجج كن هیعضا روند هنوبق ن انلوا حذ یقو قلشوق هدشن زو هینغ , 13

 | ردهنسانعم هیصا دوب هدننزو ةاطرا ( ةاعضالا ) رولک ایاصط یعجج كنهیصضو | "

 | هبانعم وب یفالطا یصضا موب هننوک یماریپ نابرق یک یط را رولک یصشا یمج | "
 موب هلعیسوت هدعب هکرید حراش راردا نیبارق عذ هدنتفو قلش وق یرثکا ارز |
 1 رد هل وعفا یزو e هیصطاو روئلوا قالطا هنانلوا ځد هدنقلطم تقو كروک ذم ۱ 4



 هصشو و نملب هنهد اذا یپصلا یهسا لاقي : رد هنسسانعم یا رونوا وخرف
 لاق : رب هنس اعم قع رفآ یسهوهس كئاو هبیسپ ضرم نم سما یف
 ك ءوداب كتا هدننزو الهابم ( ااهاصلا ) هلوهس كتا اذا سرفلا یهسا
 هوهس بکر اذا ریعبلاوا سرفلا اهاس لاط : رد هنساتعم كب هنس هوهس

 لجرلا یهس لافب : رد هنسانعم قلغوج یلام كمدآ ر هدننزو یمن ( یهسا )
 رد هنسانعم یقفلوص یسهراپ بونل هراب مدآ رب و هلام راک اذا نلاثلا بابلا نم اپهس
 هراپ یغدوب هدننزو اسم ( اهسلا ) یدنف حرج هاسا اذا لجرلا یهس لاقب
 ( نوپهس ) ابهس یهس ینعع اهس لجرلا یهس لاقب : رد هنسانعم قیلوس
 مور لوف ىلع ردبدا عطومرب هداروا دوخاب ردېمما سدقلا تب هدنزو نونر
  مالسا هبلع دواد ترضح هدننار سدقم تم هدایفارفغح بئکر دم وم رب هدن راپد

 ی ( یبص )ردلباقم هتم لوا نویهص ؛زاوردو ردموس م هلعسوع نالوا ینفدم
 ردبسا یسرف كنهسک مابلوتن رمن هدننزو
 كن هنمهو یصف ندا ( یأتعلا ) ینابلا (۰ ةمقلا دالا لسف ء)
 ابأثم لجرلا یأنم لافب : رد هنس انعم قلوا هروحو هربخ دوحو هیئوکس
 | كئاو یصف كلام ( وبلا ) یواولا همسح "قد اذا ثلاشلا پابلا نم
 ۲ لا : رد هنسانعم كمردنب وك بولاج كب شنآ یب هنسن رب هنوکس
 ال اذا هیلاابع لاط : رد هنسانعم قفضمو هئوشو هنرهغ اذااوبنم وبنعن رانلا هتبنع

 هللا زب روند هکمنا شعث# هدلوک ردلوعفم مسا کلیم كمبم ( ةابشملا )
 هرك كەز ( "ابضالا ) هنسانعم دامر روئيد هوك ( ییانعلا ) هنسانعم
 لا : رد هنسانعم قمردلاق یرقوبو هکسما اذا هابنما لاقب : ردهنسانعم كاسما
 مالغلا یا لاش : رد هنسانعم قلوا هروحو هريخ هسکرو هعفر اذا *یشلا یا

  قلوا فرشمو هاوح هنب رزوا نوجا قلوا بایرفظ ههنسنر و یونما اذا
 ا لومأم ندنراجم هدرفسو ه رغطظبل فرا اذا هیلع یا لاض : رد هنسانعم

 | لآ رفسلا مهب یا لاقب : ردهنسانعم قلوا مورحو بئاخ ندهشافو جبر نالوا
 مت درد ( :وصتقاو ) ( وصشلا ) یولولا عر نم اوجر اف مهقلخ
  هدعب رد هنسانعم راهن عافترا هدنزو هیشع ( ةيصضلاو ) هنوکس هرلاو

 ا رونلوا رییعت اشوف مک هکی دنلوا قالطا هتقولوا هلبسهنالع تیفرظو لولح
 ۱ ودماکنخ قارنا :ولص هکردنقو ینیدلبب هصکی بوقلق ندقفا زونه كس
 ربت یلشوف ابق هکهب صف كفلاو یعش كدانم رونلوا قالطا یصخ هرکسندنآ
 فمن هک هل دم كفلاو یصف دانم رونلوا قالطا ءاعن هرکصندنآو رونلوا

 رونل وا ریبعت قلشوف هحوق هد رج الطسا رضرابع ندنقو بی رق هراهن

 یعحعو



 ی

 هبلبادوزوو لبم هسک اکا ندنفیدلوا رکا زرد هلا كچوک لوش هدننزو ||
 هدنزو, هناتک ( ةانصلا ) دعا هدربال ربفص ىح یا یس شراب لا 6

 ( نوصلا ) یواولا دعیمج یا هتیانصب هذخا لاق : رد هنس انعم بدو یزوک |
 تمالع هدرللو و روند هنتعاج رم یجرب هل د دشت لواوو ىع كداص |[

 ةوص قي رطلاب لاقب روند هب هلاشن ندشاط نانلوا بصنو عضو نوجا ناشنو م أ
 شوقب و رونید هر یکیدسا قشراق كراكزرو قي رطلاب ةمالع نوكي رجح یا 8 ۱

 هراب نالوا عفنیحو ظملغ و هنوص یا یدصلا ةوص تعج لوقت روید هسس 8

 تاذ ) رولک ءاوصا یعجلا عجو' هدننزو .یده رولک یوص یراعچ روند 1
 یلاخو شو هلبحصف هلداص ( وصلا ) رددآ عصومر هدننزو یده ( یوصلا ۱

 كن هنسنر هدننزو یده ( یوصلا ) خراف یا وص *یش لاش رونید ههنست
 یابلا هتنا رطب یا هاوصب هذخا لاق روند هنقنورو باتو بآو هنکل هزاو ر ۱

 سباب یا ا د لاق رونید هب هنسن یروق هل رک واو ( یواصلا )
 اذا ای وص ا توص لاق : ردهنسانعم قع روف هدننزو ع ( "یوصلا )

 ةلحلا تیاوص لاق : رد هنس انعم یوص هدننزو اصع ( اوصلا ) تسس
 اذا لحرلا یوص لاق : رد هنسانعم قلوا اناوو یوقو توص ییعع یوص »

 روند هنحاغا میخ شک روک مینو هبنغ ( ةي وصلاو ) ( ةيواصلا ) یوق

Êقعروق هدرلن وب هدننزو هبدأت ( ةي وصتلاو ) هلب رسك كن هزم ( ءاوصالا )  
 بوروع ناوبح هب وصت و تس اذا توصو ةاضلا توص لاقب 2 رد هنسانعم |

 قعنا هب یشید روغو كلذك كما و هحمیا وا بویغاص یدوس ود نوسنلواط |

 ندکلبا سبح بویلغاب و ندنلامعتسا نوجا قلوب ولماوقو ولفوش هدنصوصخ |
 یوص لاق اذک و نیس اهل اذا ةقانلا ی وص لاق : : رد هنسانعم كلا فاعم |

 یواولا بارضلل یوقاو طشا نوکیل لبح ۵ دو هيلع لمح م اذا لعفلا |

 كنبتلکت هک رونبد هنناپ کیا كنترص كنعسق تآ هدشزو هوهق ) ةوهصلا ( ۱

 هکرونبد هنبرب قحهروتوا كسراف لوق ىلع رونابق بولک هني رزوا كرلنایرلدانق

۱ 
1 

3 1 

1 | 
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 بوکر هباروا هک رونید هننای وریک كنجکروا هودو هن» سرافلا دعقموا سرفلا

 هدننسوا كن هبنو هل رسک كداص رولک ءاهصو هلاحف رولک تاوهص یمچب روئلوا
 رلهود نالوا هارک هکرونید هر, قلا یلقاروتوالوشو رونید هجرب و هبهلق نالوا
 هک رونید هنس هلوقم نادیسک و هراغم نالوا هدرلغاط و راردا اواو دصق هبار 8

eeجنت  ِ( 

 ةارمس قیحا نم لهساام یهو سرفلا ةوهص ىلع یوئسا لاق رولوا ىسەقرامام



۳ 

 n د اچ

 ,ب ۶

 ی

۱۰44 

 اذا لح را ىم لاقب + رد هنسانعم كمك ه4لع سو ردلماف رد هلا هدسحوم

 یک نالسرا هبا روهت هرژوا نمد هکر وند دمذآ لیلا قیاس ناو مرسا
 یا نابم لحر لا ردردساا فسو رد رابع ندراهب ندا 4 اور ی
 هلامصام لوشت : رد هنسانعم كلا قوسو لج یدآ ر 4 هسلر و 4۱ نیاصلا

 تمنک هنهرس یغدو هرس كرمه ( *فعالا ) هيلع كإجام یا هبلع

 نام یر هبادلخ بوروا یدیسو عرسا اذا لحرا یی لاقب : رد هسانعم
 هاکم هنفف هامر اذا دبصلا یا لاف : رد هنساعم كمردلوا هدر ینپدلوا

  ردهنسانعم كمك یکاروز هنشاب یدنک كر هبلسا بوب هرراق ینکرید یمسف تاو

 كيمو یصف هلداس ( یمها ) یضمو شع اذا هما ىلع سرفلا یمسا لاقي
 ېم لاب : رد هنسانعم كوا هدرب ینیدلوا ناه بولب روا دیس هلئوکس
 لاش : ردهنسانعم ینلوا شراع هدامرب همدآ رب و هناکم تام اذا اب یعصب دبسلا

 : رد هنس انعم كلکود هدننزو لدفلا ( ءاعصنالا ) ه"لح اذا انالف مالا یمس

 هلوکس كولو یف داس ( ونصنا ) یواولا بصنا ادا هیلع یعضنا لا
 لوف یه هنس انعم سېخ دوم روند «رلحائا ینانج نالوا هدنفلارا غاط یکی

 هدنفلارا غاط یکړا دوخاب رونبد هب وس هجزآ نالوا یراج هدنفلارا غاط یا
 كداس ( ونصلا ) ىك ومو وغ هلبتع* رولک "ونس یمم روند هبابق نالوا
 و هدندروب هبلعت و و رود هب وبف رطشبا لطعم شالروا یراود 4 رک

 هوخا یا هونص وه لاف روند هنشادنرق زوا تمدارب و ردیدا تنویق یکسا
 رونید هنس هجوغو هنپا یا هونص وه لاغ رونبد هنلغوا كمدآ رب و قیقسشلا
 كنجافا امرخو رد هونص یوم 4 رسک ل.اس رولک ناونسو رولک ءانسا یمجج
 هد همش كداس روند هنلاشچره كني رلنادف هداپ زاب جواب یکیا نافچ ندکوکرب
 كراس روند ناینسو ناونص هنلانچ یکیا رد معا هد ره اقلطم لوق ىلع ردتتل

 هبا هکرطاب بارها قرف روذید ناونص یغد هدنعج هکربد حراش هلال تاکرح "

 نیقب كب هنب رب یرب هکر ونید ه وبف یکیا لود ناوسنسو یهتنا رولوا ققعم
 8 یا ناونس نانیکر لاغب هلوا ردبا من ندزوکر یب وس كنسیکیا لوق ىلع هوا
 8 لاقب روند همدآ موادم هتمدخ ( یلاسلا ) ةدحاو نيع نم ناعبنوا ناترواصم

 ]رد زئاچ هلبا مصقو هدننزو «اسک ( ءانصلا ) هتد مزالم یا هیناص وه
 مارک ۱ ( "انصالو ) هدننزو لعفت ( ینصتتا ) هنسانعم "امد رونید هلوك |

۳ 

 | هجیلی هلبا یصشآ بورونوا هند هرصت هدفاجوا ندهشو صرح لاک هدنزو
 ذا. ییصاو لحرلا ىنصت لاقب رد هنسانعم كلي هو كر هدا ناب رب و بابک

EY ٣ 

 هدب آو 1
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 هالما :مدن زو اف ( الصلا ) اهحاتت برقل اهالص تخرتسا اذا سرفلا
 ( ةالصلا ) تلصا ینعع عبارلا بابلا نم الصسرفلا تیلص لاقب : رد هنسانعم

 هروک هننای كحراش رد هنب رلانعم رافغتساو تجرو ردهنسانعم ءاعد هدننزو :اکز ۱

 لاقب روئلوا لامعتسا هدنعقوم لیعفت ردصم ردساوب و ردنقبقح هدنسانعم *اعد ۱ 7
 هالاعت قح هکر ديمو زا زاجم هدنرلانعم رافغتساو تجرو اعد اذا ةولص لص |
 رولوا هدارا یسانعم رافغتسا هسرولوا دنسم هب هکئالمو تجر هسرولوا دنسم |

 هدنقح لوسر . ندیهلا فرطو یهتنا ردبهاذ 4 ارتشا هلناوا یفاش فلوپ ۲

 یدوجسو عوکرو رولوا دارم یسانعم لوسرلا ىلع *انثلا نسح هسرولوا رداص |
 لمتشم ییاعد رونلوا ریبعت زا هکر ونبد هب هصوصخم تدابع نالوا لشه |
 لاقت روئلوا عضو هردصم عضوم ردعسا ید هدنو و یدنلوا وست نوحغیدلوا ۱

 هیلصت هدنعفوم "ینلا ىلع ةولص هکرید حراش ةيلصت ىلص لاقنالو ةولص یلص ||"
 یحاص برغمو ردلکد لمعتس نوح روذح سابتلا هدنسانعم زان ردلمع:سم ۱ 1

 رونید هنغجاپ كنا هکر دندنس هدام الص ردتقیقح هدنسانعم زامن ةالص هکیدید |
 ضعبلادنعو رد هل روصت یکیدلیا كم رحم یرلاروا هدنرللاح دوعسو عوکر یصم ۱

 دن رالص كنا یهدکوا یشاب هکردشغلوا هیبشت هننا یشوف یځکیا یرلکدید للصم |
 كابغار و رد یتبم هنفیدلوا ةالص ءارحا مظعا یلامعتسا هدنسانعم ءاعدو رول وا |

 ۱ را ر دقون هلازا ردنوصا هلازا یان هکرد ذوخام ند هلصت هروک هنا
 | بک ردیا را قرح لا هللا زامندنسقن یدنک یصم هک ای وکر د هثسانعم |

 | عابشا فاشک هد هرش ةروس اصوصخ ردحورشم ید هدیدع هوجو هدریسافت

 (هیلصتلا) ردحورشم هدنحورش هیفاش یعرواو هدعب و ینیفخ كنمالو ردشلبا

 | هکردهنسانعم تلکهدندرا كنآ نالک هدورلیا لا یس رب كنبرلتایشوق هدننزو 8
 الت اذا كس سرفلا ىلص لاقب رولک هنعضوم یریکدید الص كنآ هکاپ وک یشاب
 یثید تلتشا رغیاو رونلوا قالطا للم هبا یشوق نالک یا سپ قیاس ا

 | هنناراجلا لا : ردهنسانعم یک بص هلوب قر هووق بوتاق هنکوا یرلکشا || ۱

 . (تاولسلا) ردمی یبکرت قي رطلا .صقو هدارو قي رطلا اهمحقو اهدرط اذا |
 ! ررعت هرواه هکرونید هني ردسسنت دهد و روند هزاع هکر دمج ندنظقل ةالص ۱

 | یلصا كنوب ردشلوا اعم هلتدابع تا ۰ عضوم رد ةولص یدرفم هدکتوب روتلوا |
 ٩ ٩ انولص لصا هکر حراتش هل ۰ او یف هلداص ردیاربع هک یدیا تول |

 "یورو فود ا ا

 ۱ د وحاپ برعم ندا ةالص هانی و ذ زاع عضوم رد هللا هثلثم یاب هک یدیا 1

 | لاقب : رد هتسانعم قلا بوبا رس : د ( نابصلا ) ىئابلا رولوا فدارقم
 ۱ یاب او فف هک ی راها بلقت هد نوو تلفت اذا انابمص عصي لح رلا یعص | 1 ۱

۹ ۱ 
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 هعدخو دشو كد دوخاپ كلبا ارادم همآ رو اهن اذا راتب «دلس لاق
 یهنسلر و هعدخو ياخوا هاراد اذا الف لس لاب : رد هنس انمم كلل
 هدا اذارانلا هالس لاق: رد هنسانعم كمردنبا ثکم هدنا بوفوس هشئآ

 ىلإ ی هنسل رب هب مس ل « مه ( "الس الا ) اهبف هاوئاو اه |
  راشلا ىف هاقلا اذا ه السا لاش : رد هنس انعم كا افلا هنآ نوعا
 لاق : رد هنسانمم تام ردنا ثکت هدیا بودا لاندا هشکآ یهسل رو ینا رحال
 رب ندوب هدننزو همغت ( ةبلصا ) اهبف هاوناو اهابا هدا اذا راستلا هالسا
 رانلاق ءاقلا اذا هالس لافي : ردهنسسانعم كلبا افلا هشلآ نوعا قفاب بهن

 لاف رد هنسالعم ینلرغوط بودشموب هلدنآ یبهنسن یس4وفم كنکدو قارحالل
 هلنرمسک ( یلصلاو ) هدننزو ىم ( ىلسلا ) اهحول اذا راننایع ءاصع لس
 بونی وک ندنرح ثدش كشنآ هلرمصف كفلاو یرسکو یصف كداص ( الصلاو )

 نم السو السو اباسو ابلص رانلا یلص لاغ : رد هنسانعم لوا شکنجزو هدرزا
 لاشه :رد هنسانعم یلص هدنازو لعف ( یلستا ) اهرح یسافاذا عبارلا بابلا

 :رد هنسانعم ینفلرغوط بودشموب هاشنآ ینسهلوقم تنکدو لص نی رانلا ىلصت
 رونید هاب رب هدننزو ءاسک ( ءالصلا ) اهحول اذا رانلا ىلع ءاصع لصت لاض

 لوق ىلع هنسانع دوفو روند هنغرلوط شتآو ءاودلا یا *السلا انعطا لوقت
 روند هدنآ دوخاب هغرلوط یغدو هدننزو ىلع ( ىلسلا ) رود هشنآ
 أ الاب لطسا لا : رد هنسانعم قنصبا هدشنآ هدنزو لاعتفا ( هالطصالا )
 هرب نالوا قوح تاب یی دد نایلص هیصف كمبم ( ةالسملا ) قدس اذا

 هزمهو هدنزو هباهس ( ةيالسلا ) یدنلوا رکن هدنب مال نایلصو روتبد
 ا هتسد كراراطفو رددآ لحرر و رونید هههبح ردنغل ید هءالص هلا

 . رولکیصویص یمجرارزا بیط هدنرزوا هکرونید هشاط ی رلکدتیا رییعت قامسو
 كلانا هدننزو اصع ( الصلا ) یواولا 4 رک كمالو یرمکو یم كد ص
 .دوخاب رونید هنب رهظ طسسو كنحف اب راج لوق ىلع روئید هنطسو تكرم

 رونلوا رییمت یعاب 4 روتید هر, نالوا ردح 4 یغاشا ندنرلغلپ وا تاب راج

 خ ریوف دوخاب ردفحهلوا یرب نوفسوف هک رونبد هنفلارا یفرب وق هل رد دوخاب
 رد هبنغ هکرونید ناولص هنفرط یکیا روید هنب رب ره ندنرافرط لوصو خاص
 ۲۴ ثكمدآ رب هبحف كدام ( ولصلا ) رولک "الساو امت رولک تاولص يمج
 .ردهنسٍنعم ققوطاب یمروا هنی روب نم عنموم یرلکدید الص كن اب راچ دوخاب
 ۱ تكغارسق هي رك همه ( هالسالا ) هالص تبسا اذا اولص هنولص لوقت
 اإ تیلسا لاف : e raa صد دیگه رب اسم

۳ 
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 ۱ ابر ۷ ةافاصملا ) هراز هو ذا اا هافطصا لاق : RUSE كليا "

 ۲ هقدص اذا هافاص لاق : رد هنسانعم كليا قات سود صلاخ هلا هسکر هدننزو
 | یتعع هافصا لاق : رد هنس انعم ةافاصم هلرسك كنهرمه ( ءاغصالا ) *اخالا
 بدالاو لالانم ینصا لاقب اوت 7: قوا یلاخ ند هنسن رو هافاص

 | هنس انعم كمروتب ىس هیبلص هفطن كلحر هلتعمام ترثک ناوسنو الخاذا
 هصوصخ رب یعدآربیو هبلصءام ءاسنلا تدفنا اذا لج رلا ینصا لاق ردلمعتسم
 یسهحرق توف كلرعاشوههرت | اذا اذکیانالف ینصا لاقب : رد هنسانعم كلتا رایتخا

 رع اتشلا ینصا لاقب ردلمعتسم هنس انعم قلوا مهیلیوس رعش بولوا مات |
 تفصا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلسک ند هط روم یو اطو ارعش لقب۸ راصاذا |

 لاقرونبد هتسود یفاصو سلاخ هدننزو ینغ ( ینصلا ) اهضیب عطقنااذا ةحاجدلا
 نوعنیدنک هیسقلا لبق ندنتهنغ لام لرکسعرسو یقاصلا هدبحیا هبفصوه

 وهو معلا نم هیفص سرا ذخا لاقت روند هل ام یی دلیا صیصختو راسیتخا

 ' قوج یدوسو رود هنس هدي رکو صااخ كئيشرهو جبسقلا لر هسفنل هنمراتخاام

 ینص لخ لاقب رونید هنحاعا امرخ قوج یسویمو رولک ایافص یعجج رونید هب هقا
 نب دجم ردند امسا «دننزو مظعم ( ینصلا ) لیلا ریثکلا یا ةیفص لو
 | یربا نالوا زما تابنا هنسن الصا هدننزو ةاصح ( ةاغصلا ) ردندناش ینصلا
 | عجو هدننزو اصح روذک افصو هلاصف رولک تاوفص یمج رونید هشاطزود نیلایو
 كداص رولک ینصو هل رسك كن افو ىعط كداص رولک قتصو رولک هافضا عملا

 " هدرلنوب هلیعف هلداص ( ةن وفصلاو ) هدنن زو ءارج ( ءاوفصلا ) هلرسك

 رد اج هلناعفو زساه رولک ناوفص یعج روند هشاط مای یربا زود یزوب
 لبحر لصتم هنلبح سیقوا ا همرکم کم رعاشمهدننزو اصعا افصلا)

 هدنارت ن رحو مدیشلنا رارقتساو ا ا كحويرب هد وک كنآ رد ریغص

 بارمشلا تیفص لوقت رونید هبک زوس هدننزو ةاصم ( ةافصلا ) رددآ كرهترب

 روند هنن وکادتبا درب مايا هدشنزو هيم ( هیفص ) قوواراب یا ة افسلاب

 | كي وصرب هیفصو نوچغیدلوا زایآ اوه هدرلنوک لوا رلربد ناوفص هننوک یصکیاو
 هدشنزو یرج ( یوفص ) ردیدآ عصوم ر هدننزو همام ( هبافص ) ردیدآ
 : ند هنسنر هل وکس كفاکو ی ےف هلداص ( وکصلا ) یواولا ردیدآ موم

 همزلاذااوکص ءوکسی هاکص لاقب :ردهنسانعم قلوا قصالمو مزالم هرزوا نا
 ٠ لوقىلع ردنسانعم كلبا نار ینا هلبنوکس كمالو یعف هلداص .( ىلصلا ) یثایلا
 ی هیلصت ملا یلص لاقب : ردهنسانعم قم آهشنا نوحاقارحا سزا

 : رد هاش .یقفصا دشا یبهتسنربو قارحالل راثلاق هاقلا 4 شلاىلص دق
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۱۰:۰ 

 : ردهنسانعمكلجگ | ارب یسبرب كہ رلفادود هبفاءط كمدارب لوفلع ردهنسانعم
 هبثفش یدحاو هکشح لاموا لاماذا مبارلا پایلانم اپفسو افس لحرلا ینس لاط
 كئقادود هلبفامط هدسننزو یوحا ( یفسالا ) كمع هلپم یا كمع هافس لاطو
 ( :وفسلاو) هدننزو ءارج ( ءاوفصلا ) رونبد همدا نالوا یرگا اب, یسبرب
 (ذپفاسلا)رونب» هشنوک شالابورف رک كداس ( ةوفصلاو ) صف كراس
 ا هنماج ناو دراو يا هحوو لیم هتف رط هسک ر هح الا بسح

 ك هزمه ( "افسالا ) مهنج اح ىف نوابب نيذلا ىا كبف اس مه لاش
 سو ڪس *هلاا هب زوس ثكمدآ هکر د هن انعم كملکید زوس 4 رسک

 نوعا كفشبا یزوس كمدآ رو مفسا اذا هشیدح ىلا یفسا لاش ردپ

 لک | اکب رب یبهنسا ۶ و هعمسب لاماذا هبلا ینسا لاغ : ردهنسانعم قغوط لوق
 "یا نس لا : ردهنسانعم كفلسک او لاما اذا "الا یفسا لاش : ردهنسانعم
 : ردهنسانعم تك | یرفوط هنلالا یشاب ۰ هدنلکش رلکیدزوس هقانو هصفن اذا

 هلداس ( وفصلا ) اثبش متسلاک لحرلا ىلا اهسأرب تلاما اذا ةفانلا تفسا لاقب

 هبحاو بنا كنم وف رثبلا وفسو روید هنفوج تهجوجو كمك 4 رنک
 رونلوا قالطا هلکوبو همروبف نالوا هدنرانک تهغوفول دلا وفصو ردن رابع ندنس
 يع ( ینصلاو ) هدننزو اصع ( افصلا ) یئابلا رديدآ هدلبرب ( یفاسال )

 عقساو لاماذا بارلا باسبلا نم ایفسو افص هبلا ىنص لاقب ردنغل هدهبواو هدننزو
 ولم ( وغملاو ) هدننزو ءاقو ( ءافصلاو ) هدننزو وفع ( وفسلا ) یواولا
 وغصب ءالا افس لا : ردهنسانعم قلوا یروط بوبلوا قئالو هنسنر هدننزو
 لاخ ردلمعتسم هنسانعم ینلوا زابا یزوب اوهو ردک نی اوفسو ءافسو اوقس
 ۱ : : ردهنسانعم لوا ناوارف یدوس كنهفاو بغ ةخطل هبف كت ماذاوجلا افس

 تراص اذا سماخا بابلا نم :وافص ةفانلا توفص لاغ و اوغص ةفانلا تفس
 لهننوب زماه ( وغصلاو ) هلال تاکرح كداص ( ةوغصلا ) نبللا ةرب نغ
 م افسام يا هوفصو *یلا ةوفس ذخا لاض روند هنصلاخو هریک اب

 روید ههنسن هزیک و صلاخ هدنزو نارک- ( ناوغصلاو ) ( قاسلا )
 فاص موب لافب رولوا فصو هنوک زایآ صلاخو نب رس زسردکو راخ و تسولب و

 نس هدب زکو سلاخ كن هنسنر, ( هافصنسالا ) ردکو میغالب دراب یا ناوغسو
 او اشخاو هوفص ذخا اذا هافصتسا لاف : رد هنس انعم كلنا رابتخاو ذخا

 هدعاذا هافصتسا لاه : رد هنس انعم كلیادع صلاخو هزکاب ی هنسنرو
 اك زيا اذاهلام ینصنسا لاخ ردلمعتسم هنس انعم كلا ذخا یتلام هلج كمداریو

 تخاو ذخا یتسهزیک ابو هدیزک تتهنسنرب یخدوب هدننزو لاعتفا ( "افطسالا )



۱۰۳۹ 

 یرص ۳۳ ۶ رد هنسانعم .كلیا ۵ تم وه قو ا قب اذا نالف دف نالف ||
 هدوس شلزو یداد هلغمروط قوح هدننزو اصع 0 لصف اذا مه |
 هنسهیقش كنهنسنر و ریغتلا نلا وهو یرص اناقس لوقت ردردصااب فصو روید |

 ایارمص یعجج رونید هبهقا شلخغب دوس هدنس4۶ هدننزو ءارج ( ءایرصلا ) روند
 هدننزو هباعس ( ةيارصلا ) ةلفحیا ءايرص ةقا لاش هرزوا سايق ربع رو |

 یعجج روید هرب ییدکرب یرلوص كنبزوبرق لهجوباو رونید هنیزورق لهجوا ||
 ردقح .هلوا دنول هکرونید هنحالم یک ( یراصلا ) هلل رسک هثداص رولک ءارص |

 هنروا یکو رواک نو راربص یمجلا عجو یرارصو یک نامر رولک ءارص یعچب أ
 یرلکدید نرس كنبک ریثانا هکرد حراش روند هبهبشخ نالوا شرتعم هدنس ۷
 هدئس 4۶ و رددآ رهنر هدقارع هدننزو :اصح ) ةارمصلا ( یدلیا نایب هکر د |

 تآرج هنس هجوز كنبردپ هدننزو ینغ ( یرصلا 1 روند هناویح شاغیدوس |
 یرصوه لاقب : رد هنسانعم عطق رونید ههدازعارح فلخا نالوا ردبا مادقاو |

 هدننزو ةارعم ( ةارصملاو ) هدننزو یر ( "یرصلا ) هبا ةآرماىلع مدقم یا
 ةلفحا ةاشلایا ةارمصلاو یرمصلاب یا لاش روند هئومق شلغب یدوس هدنس هم

 كنهرمه ( ؟ارصالا ) ردنالوا شلغب یدوس هلفماغاص نوک جاقر دصقنعوو _
 لحرلایرمصا لاقب : ردهنحانعم قعاص یروک ذم ناویح یرلکدید ةارمص هل رسک

 وربند هدیدم تدم ییوص هکرونید هب ویق لوش ( ةي راصلا ) ةارمصلا عاب اذا |
 ( یرصلا ) ةنج الا ءالاب دهعلا ةدبعبلایا ةيراص رثب لاش هلوا شلزو هلغلاق |
 هام لاش روند ههوص شلاق بولیکرا ندقوج هدر رب هدننزو یلاو هدننزو ىلع |
 : ردهنسانعمققاب هلبصف كداص (٠ ورصلا ) یواولا هثکم لاطاذا یرصو یرص
 ندنعو تاب هدرخ هل رسک كداص ( ةورصنا ) رظناذا اورص هيلا ارص لا _

 ندنسن- هحرس هلیوکس كنيعو یصف هنداص ( وعصلا ) یواولا ردنابنر 1

 ینؤم ردبرلکدید یش وقدنویو نالص قربوق هدسیکرت ردیدآ كشوق كجوکرب
 *اه هد هوعصو هل رسک كداص رولک ءا.یصو هل اف رولک تاوعص یعجب ردهوعص ||

 قلوا كج وڪو قفوا هنسنر رولوا ردصم وعصو روفلوا لج ید هئدحو
 ( :وعصلا )رغصو قداذا ثلاثلا بابلارم اوعص *یثلا اعص لاق : رد هنسانعم

 یا ناو سارلا ةريغص یا ةوعص هقا لاقب روند ههقانواشاب هدرخ هدننزو هرم

 ليم هلننوکس كندمح* نیغو .یصف هنداص ( وغصلا ) یواولا ردندم .
 اذا ثلاثلاو لوالا بابلانم اوغص یفصو وغصب هيلا اغص لاقي : رد هنس انعم ت

 تلام اذا سعشلا تغص لاش ردلمعیسم هنسانعم كل رود هورغ شنوکو لا

 كلا ليم یخدوب هدزو تع ( یفصلاو ) هدننزو اصع ( اغصلا ) بورغ
— 



 ( یدسلا ) ردبنآ قلب هاپسو نوژوا سنج رو موبلار۲ذ یا یدسراط لافب
 روند هزسوس ردرافسو هدنزو نارکس ( نابدصلاو یدصلاو ) هدنزو فثک
 ( یداوصلا ) ناشطع یا نایدصو داسو دس لحر لاط رد هبداسو هاپدس یوم
 قفافلاهدنزو هم( ةبدصتلا) روند هبرلجانا امرخ نوژواو ردبمجج کهباس
 لاد هک رد همها رد هنسانعم شارما .هکن دن-هلک دسدوخاپ رد هنس انعم قیفصت
 دصلا نم ةلمغ وهوا قفسانا ةيدسا هدبیدص لاف رولوا ب ولفم هل هیت
 هنس هم رک بالا [ ةب دسنو هاکمالا ثیبلا دبع ممالص ناك امو ] هلکنو فلم
 رد هلعق ندنس هدامدس دوخاپ رد هنسانعم نفاق لا هدست هدارو ردشابا عملت
 كلنا ارادم هدنزو ةاهایم ( :اداصلا ) راردا شارعاودص ندمالسارلنآ ارز
 هاداس لاق : رد هنس انعم تغرواو هارادو هاج اداذا هاداس لاض : رد هنس اعم

 وده ( دصلا ) هنس رامازا هاداس لاف : رد هنسانعم كلا هنمراععو ه راسازا

 ضرمەن هد زو لمشا ( یدصالا ) فسا اودس لا : ردهنسانعم خات لا هدنژو

 شرعت اذا 4 یدست لاغ ردبا هلاقم ېک لبح یادس هکاپ وک رد هنس انعم كا

 هک اپوک هذلوا هببلس یسهمه رد هنسانعم كلوا هلرسک ك ءزمه ( *ادسالا )
 ىس هل وغم هسیفو غاطو تاماذا نالف یدسا لاقب رولوا شلبا هلازا یتسادص
 نیس ( نایدص ) ادسناب باجا اذا لبا یدسا لاق ؛ رد هنسانعم قفوق

 یدسو ردبرلسا كرفربو كيوسرب هدننزو یمس ( یدص ) ردمنمومرپ هدننزو
 | یرعشالا یسوموا هلیفبفخ كلبو ىب” كداس ( یدسلا ) ردندباسا نالت نا
 : هدش زو یرح ( ی رصلا ) یابلا رد دآ تنفف هنع هلا ینر
 : رد هنس انعم كما عفدو همطق اذا ایرمص هبرمسپ هارص لا : رد هنس انه«

 قاف اسو هعنم اذا هارس لاقي : رد هنس ان-م كلبا عنمو هعفد اذا هارعس لاقي

 ه انک كم روت اما ینا كمدآ ربو هلنفح اذا هارمس لاش : رد هنس اعم

 0 رد هنس انعم كلبا تنایسو هباقوو هافکاذا هارمس لاقب : رد هنسسانعم
 رملاش : رد هنسانعم قموقیلآ هدنبلص یبهفطن 4عانتما ندعاهو ءآقواذا هارمص

 اه: رق هت انعم كلطا مدقنو حاكنلا نع هعانتءاپ هرهظ ىف كةسبح اذا هماع

 لاض زولوا دم هذل وا ةن انعم كلبا رخالو مهم دقت اذا موقلا یرمم

 لاف : رد هنس انعم قلرا كح وو رخ اذا ےھنع ی رم

 وأ .هنساانعم قلوا ىللاوا یغاشاو الع اذا *رفلا . یرمص

 كمك تاق ییا ىب هنسن رو لفس اذا *یشلا ىر لاه رولوا دن

  ردهنسانعم یمرئروف ند هکلهءرب یداریو هفطعاذا هارمس لاق : رم هنسانعم
 ۲ یرص لاخ : رد هنسانعم قلاق صوبحو ةكلهنم هاحا انا اناسنا ىرع لاخ



 ا

 هب اص هدننزو هبس ( هیبص ما ) ردن دنیعب ا عابا ثعشا نب ييو زن

 هلیلوکس كن انو حف هلداص- ( وتصلا ) یواولا رد هلوخ یسا رد هینهج |
 یشماذا اوتص وتصب لحرلا اتص لا : رد هنسانعم كم رو قرلیاو قرهیقلاق |

 هکردهنسانعكتکدولوب ندنزوب كوك هدننزووحم (وصنا ) یواولا بثو هيف ایشم |
 شوخسوابنع میغلا بهذ اذا اوعع ءامسلا تحص لاقي رونلوا ريبعت قلوا زايا اوه |

 كلبا كرث ىلطاب واوهو وهلو هرکس بهذاذا نارکلا اهم لاقب :ردهنسانعم قلثآ

 | زاب اوصصو ابصلا كرت اذا انالف اص لاقب رونلوا رببعت تلک دنسدنک 4ر ا
 اصع ( اصلا ) وعع *اسو وضم موب لاق ردردصلاب فصو هکرواک هنسانعم |
 نم اعم مایسلا و مویلا اع لاقت : رد هنسانعم قلوا زابآ اوهو نوک هدشنزو |

 یحع لاقب : ردهنسانعم قلا قشاعو شوخرسو او راص اذا عبارلا باسبلا ۱
 : ردهنسانعم اهم هلل رسک كنهرمه ( ءاصعالا ) قافا اذا قاتشااو نارکسلا

 هدنلزو ةاحسم ( ناعصلا ) اوصع ناک اذا نارکسلاو *اعاو مویلا یصعا لاقب |
 رلیدلیا ناپ هلا ماج راضعبو هلا ساط راضعب ردیدآ فورعم ءانا كججاوص 1

 بوردشراق یروق ا هدشازو وعع هللا همم یاخ ( وطصلا ) یواولا

 هدننزواصع ( اصلا ) اهنیع اذا اوخص رانلا اخص لاق : ردهنسانعم قیچآ | ۱

 (ةافصلا ) نردو سنا اذا عبارلانم اخص بوللا یضحص لاقي : رد هتسانعم كفلریک |
 ۱ رددآ كتوار و نرد یا ةاخص هب لاق روتید هسا و ريك ردعسا هدننزو ةاصح |

 نرد یا حص بون لاقب رونید هبهنسن ولریک ردفصو هدننزو فنک ( یضصلا ) و
 لاق رونىد همدآ مادنا شوخ فیطل ید هدش زو اصع ( یدصلا ( یابلا

 | هدنصا كئاب و رونید هب یمدآ دسح نالوا تیمو دسا فیطللا یا یدص لحر |
 1 هکر دیدآ شوژرو هئس انعم غامد روند ه ی و روند هنسا رحاو وشح نالوا |

 ۱ كشوقر هرزوا هبلهاج مزو راجوا بوبا رعص هاروا ندا رواو بونوا رلهح

 | ردا روهظو جورخ ندنشاب هدکدب روج یساضعا هدربف كلوتفم هکردیسا ید
 | ندا ضرعتو یدصت ههنسن رب یدصو رکذیس اک ردقج هلو شوهاب شوقو

 | هنطرعت یا هادص تعنم لوقن هنسسانعم ضرعت رولوا مسا هکرونید هنلعف كمدآ
 هنر نالوا هاک او فراع هنصوصخ ییاعرو راعو هناصم كنعسفیئاومو تباودو /

 ۱ قماصوصو روند هغلزرس وصو لالا زییصع مع یا یدص وه لاش روند 1

 ۱ و :I اذا ياد بابلا ن نم یدص ا یدص ا 1

 | یا هادص ۳1 ا لاق هنمو و توت لیلا هدراموهو یدنص تم

  هشوقب كکرا یدص وزلوا سکعنم ید ادص هلغلوا عطقنم یزاوآ اریز



 - امرشیهبد هکر دلمنس«هنسانعهكفبا هحونو لبم ی رق وط هنجانا ام رخ كرا نالوا
 ۴ هدننزو ولع وبسو اهم ديعبلا لاعفلا ىلا تلام اذا لا ثبص لاف ردسوص هنجأنا
 ۀېعارااتیس لاش ردهنسانعم ینمابط هرباچ یفپدالئوا بوکا كب ییداب ناویح نابلتوا
 ( هاپسالا ) رک ذپساک ردهنسانعم كسا یلبابسو یم رلاق هتعئموف اهسآر تلامایا
 هئسب دنک یئآ هلکلبا یلزابغشع هب ېلچ تسود زونب هوبح رسک کرم
 نحف ابصلالاهنعدو هنفاشاذانالف ذأرلاتبسا لاغ : ردهنسانعء كلبا رادا وهو للام

 *اپسلاق اولخد اذا موفلا يسا لا : رد هنسانعم كموبک هنلپ ابسو سهیآ
 یم ذأرلا هتبصت لافي ردضدارم هدلوا یانعمهلا بسا هدننزو لمغت ( یصتتا )

 اه ابصت لافب : رد هنسانعم یناف نوئفم هنسبدنک هلبرفو هدعو ینوئاعو هتبسا
 ردف دام هد" یانعم هللا ېسن هدننزو لعافن ( ییاسنلا ) ابتفو اهع دخااذا
 هب یفاشانوجعا ینمجناس یغارزهدننزو ةاه ابم(ناباصلا)اهابسن ینعب اهاباصت لاغب
 داسشلا هسکرو نعطلا هلام اذا هم راباس لاغ : رد هنسانعم كك | یرموط

 یا ثیبلاب اس لاب : رد هنسانعم قموفوا نوزوماو مک ینتی رعش ییدلیا
 كاللا قوس جو مک جراخ ندنفاسم و بولسا ی اکو همش زف هدنشنا
 ىب هنسن رب افلطمو دهحو ىلع هر ل اذا مالکلا اباس لاض : رد هئس انعم
 نکر جا وص هودو هلاما اذا هاب ینابلااباس لاق : رد هنسانعم قلق لئام هفرطرب

 برشلا دنع ايلف اذا هرفاشم ربعبلاب اس لاب : رد هنس انعم تكمرود ینغ ادود

 إب ولفم هدمنا اذا فبسلا باس لاخ : رد هنس انعم قخ وص سرت هنتبق یضفو
 هکرونبدهراکزور لوش ندنماسفا راک زور هرسف كفلاو یصف كداص ( ابسلا )
 ناپبصو ناوبص هدنس هبنت هلوا ردبا بوبه ندننب شعن تاب ها ایر علطم
 رولک ءابساو هلاصف رولک تاوبس یمجرد هل رابنعا نیترم یسهینتو اصف رلرید
 هب لبق هکرید حراش شعن تانب یلابرثلا ملطم نم ابهمیر یهوابسلا تبه لاقب
 هد رف وب یرللیصفت كن هعبرا حایزاو یدنلوا قالطا نوجغیدلوا لبقتسمو لئام
 لافب : رد هنسانغم كما یلیابص هدننزو ولعوبسو ابصو یدنلوا ربرحت تاعفدلاب
 , موفلايم لافب : ردهنسانعم قنقوط ییابسو تبهانا اوبسوابص وبصتابصلا تبس
 رونبد هي هبحاد هلبس هلبن لعاف مسا ( ةياصملا ) ابسلا من اسا اذا لوهجناىلع

 سم ( يملاو ) هدنزو هنص ( ةييملا ) ةيحادىا ةياصم هتاسا لا
 ېس تاذ یا بسمو ةيبص» ةأرما لاسف رونید هل وناخ ولغج وج هدننزو
 ا 2 رک لاعش هلبا ایص هک روند 4 یرکصا لو ( ةياصل )

 یهو ةياص تبه لاض هبليا بوبه ند ه رک نالوا هدنتع
 _ هکرد دبعم نیا هدنن زو مس ( ىس ) ل ابعتلاو ابملا نیب_یرجت ءاببکنلا
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 كم ر و ینکی دنب وزرا هم دآ ر هل رک كن « زمه ( ءاهشالا 0۱

 زوک ه هنسن ر و هبهنشیام هاتطعا اذا هاهشا لاقي : رد هنس انعم

 رظنلا ديدج ( یصبلا یهاش ) نیعب هباضا اذا هاهشا لاق هنس انعم كمر و 8
 ردفورعمعاخرب (تاوهش یسوم ) هدیدح یارصبلایهاش لحر لاقب روند همدآ لا

 هبباش اذا هاهاش لاقب : ردهنسانعم كمهرکب ۵هنسنر هدننزو ةاهابم ( ةاهاشلا ) |

 نی دعصلا دبع ےعنوبا ردهبرقرب هدنساضق اراخ هدننزو ءاسک ( ایش ) :یایلا |
 هکرید ح حراش ردقلوا یوبش نالوا سایق هدنو ردنداروا ردنداهقف هک یایشلا ىلع |

 عا هللاو یدبا هحمیوا سابق یدیلوا روصقم
 شوق هلد.دشن كنايو ین ال تاکرح كداص ( یثصلا ) ىئابلا (* اصلا لصف «) |

 رد هنسانعم كعواو تیلسسر وناج یبهلوقم عورو A هبحو هرافو ریس دواب

 شو ىأصام *اج لاقب هنمو حاصاذا ثلاثلا بابلا نم ايتص خرفلا یاص لاقب
 یسهلوقمرواج نانلوارکذ هدننزو *اطعا (ءاأصالا ) تماسلاو قطانلا لالاب یا

 هدشزو ةاصح ( ةااصلا ) هتنوصاذا هتباصا لوقت رد هنسانعم كمردنلسس
 نالوآ هدفحراغد نانلوا ریبعت وص هدقدغوط دلو هدننزو هعاس ( ةءاصلاو )
 هکرونبد هغلولناق لد هدننزو هوبح ( ةوبصلا ) یواولا روند ههوص رادمع

 ندنس هویش كلتسمو بعلو وهلو قللهاو سوهو اوه نالواهدشاب هدماکنه لوا

 هلنوکس كنابو یصف كداص ( وبصلا ) ةوتفلا ةلهج یا ةوبص هب لاقب ردنرابع
 هدننزو ءاطع ( ءابصلاو ) هدننزو اضر ( ابصلاو ) هدننزو ولع ( وبصلاو )

 اوبص ویصت لحرلا ابص لا : رد هنسانعم كلبا ليم هنسوهو اوه قلولناقولد

 نددوسزونه هدننزو ىنغ ( یصلا ) ةوتفلا ةلهح ىلا لاماذا ءابصو ابصو اوبصو

 قالطا هنکیب كزوکو دعب مطفب ۸ نم وهو يصهعم لاقب رونید هنالغوا شم ماسک |
 لع روند هنزغا كعلقو رونید هکبک نالوا هدنناي یتلآ كنغشمو قلوقو رونلوا |
 , لاقب روند هنحوا كغاياو رونید هکسموت نل هوس هدنسانروا كنب رغا لوق |

 ا یعجج رونید هنب راحوا كنب راکیک هکجو همدق سر یا همدق یصوف عجو |
 ناب و یصف هلداص رواک هیبصو هل رک كداص رولک هوبصو رولک یصاو رولک |

 هاو یرسک كرلداص رولک ن ایبصو ناوبصو هل رسک لداصرواک هبصو هلبنوکس 8 ۱

 لحرلا بص لاقب : ردهنسانعم كلیا قلقحوچ مدآرب هدننزو ءاضس ( ءابسلا ) ||
 لاقي : ردهنسانعم قلوا هتفشآو قشاعو یصلا لعف لعفاذا جارا تا نم /

 هلض (نوبصلاو ) هلبصف كداص ( :وبصلا ) اهبلا "رحاذا ةأرلا ىلا یص
 ابص لاق : رد هنسانعم قلوا هتغشآو قشاع هدرلنو هدننزو ولع ( وبلا
 دیعب أغا امرخو ابیلا نحاذا لوالا بابلانم اوبصو ةوبصو ةوبصوبصت ةًأرملاىلا :



 یرثک كامو ةبط اش نم قبا الا لجرلا یوشا لافب : رد هنسانعم ینموشپلآ
 ر و لاما لاذر ینقا اذا لح را یودا لغ ؛ رد هنسانمم تكا راځداو بیک

 یرللاد امرخو "اوش مهدعطا اذا مهاوشا لاخ ؛ رد هثسانعم كمردپ ناب ر همزآ

 *رفسا اذا فعسلا یوشا لاقب : رد هنسانمم یاوط زو هنج روف بورا مع
 (یوشلا) روثید ها شلسک للاب ر و قلبابک هدنزو هما( ةباوشلا ) سوبیق
 هنسبوک كلامو ربقح نبه یا یوش وه لافب رونید هبهنست زیجا هدنن زو اسم
 روئید هنس هساک كئاب و روئید هد نارطا و «رلفاباو «رللاو رونید هب رثکو
 هدفدلرواهکرونپد ءوضع نابلوا لئفم هدند و هسآر فسف یا هاوش باسا لا
 لثفم ربفناکام وهو هاوش باسالاغب ردن رابع ندوضع نالوا زموا الح یپحاس
 نالبا هنسبدنک هکر ونبد ههبمر لود هدنزو یدهم هبض كب ( یودلا )
 كاله هلیال تاکرح كنيخ ( ةباوفلا ) هوا شلبا اطخ بوبقف وط شاط
 مذلا ةباوشولبالا ةباوشورواک اباوش ىج رونبدهنس هبغ ثاام دوخاپ تاموف شاوآ
 (ةیوشلا)رونید هنصرفكکما زا ةباوشورونبد هنلالوا رنکوونوک کوبفوکءود
 ینغ ( "یوشلا ) رونبد هبط كلاماب كموف شاوا كاله یغدوب هدنزو هبنغ
 ) یواشلا ( هلسانعم "اش روند هنوف هدنتزو هدع ) ةبثلاو ( هدسزو

 یا ةيواش ةفمس لاب رونبد هلاد شع روق ( ةبواشلا ) رونبد هنبحاس نوبق
 عابنا هنب رل هلك یومو يع هدنرلنزو ینغ ( "یوسدلاو ) ( ىلا ) ةسبإ
 هاپعاام لافب و یوشو "یوعو یئ یع وه اک رولوا كید زحام كب هکر لرولوا
 ( ةاشلا ) عابآ كلذ لک یشلاو لاب "اج لاف و ببعتا ق ءاوشاامو هایشاامو
 یدح هلا هحرف هکرونید ی هدرخ جاقرب هدکلفو روئلوا قالطا هنروع

 2: ی ) رونید هنککرا كنب زوکوا ناب و ردرلعفاو هدنتچ
 ] هعرلکدید ناق شادرف ییا هلدیدشن كلی و ىف كنبع ( نایشلا ) ردعنمومرب
 رظالا دعب یا نابش لحر لاض رونید همدآ شیدا رودو رونید 4 وراد

 كنیش ( :وهشلا) وب رونید ههنا كاجو هدنور هلبصف كنبش ( "اشوشلا (

 هاهشو هببش لاقب : رد هنسانعم كليا تبغرو لیم اکا بووس یبهنسنرب هیحف
 . هدنزو لاعتفا ( هاهتتالا ) هيف بغرو هبحا اذا لوالاو عبارلا بابلا نم :وهشو
  هاهشتو هاهتشا لاخ : رد هنسانعم هوهش هدرلنو هدننزو لعف ( یهشتلاو )

 . رد هنسانعم كلا بلطو وزرآ ېب ردپ ېب هنسنرب ند هسکرب یهدنو هیهش یتعع
 هدننزو ینغ ( یهشلا ) ةوهن دعب ةوهخ حرقا انا اذک نالف ىلع یهشت لا
 , هوهشلا دیدش هلتیسن یاب ( یاوهشلاو ) هدننزو ناشطع ( ناوهشلاو )
 .هدننزو یراکس رولک یواهش یمج یک یرکس رد یوهش ینْوء روند همدآ
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 اذا هالشتسا لاق : رد هتسانعم قمرتروقو كلالهوا قم الا ماعد اذا ۱
 ر نوحا صالخسا ند هقباضم ر یخدوب هدننزو لاعتفا ) ءالتشالا ) هدقنتسا ا

 كاله وا قبض نم هیعبل هاعد اذا هالتشا لاق : رد هنسانعم قمرغاج ا

 یا شم لحر لاش روند همدآ سطح یدوحو هدنن زو مظعم ) ىلشملا (

 لاقب : رد هنسانعم كليا ريس هلیئوکس كمالو یصف كنيش ( ولشلا ) فيضق |
 لاقب : رد هنس انعم قمردلاق یرقو یب هنسنر و راس اذا اولش لحرلا الش |

 ةیلش همعطا روند هنس هحراپ تا هدننزو هیقش ( ةيلشلا ) هعفر اذا اعيش الش |

 ( ءدلشالا ) ةيقب ىا لاما نم ةيلش لاقب رونید هنس هیقب لامو ةردق ىا محملا نم |
 "تآ ماعلا ءالثاو رد هنس انعم وضع هکر دیعجب كنس هلک ولش هلیصف كنم

 ىلع هرویس یا ماحلا ءالشاب ماق لاقب رونبد هنب راشباق نیکزیدو قلشاب كني وا
 شفلقفوب بونشآ یرومد هلفملنللوق یربندرفاو نامز هکرونید هرلک لوش لوق |

 رد هنسانعم قلوا یلاع یناشو ما كمدآرب هدننزو "ولع ( "وعشلا ) یواولا هلوا
 رد هنسانعم عش هدننزو اصع ( اعشلا ) هرما الع اذا اوعش وعشی لحرلا امش لاق

 ( یاوشلا ) رددآ هبحانرب هد هفوک هل مصق ( ااش ) یئایلا روند هموم |

 دواوو یم كنونو یصف كنيش ( هونش ) یواولا یدنلوا رکذ هد همه باب |"
 یب ع روند یونش هدنتنسن ردیدآ هلیبق ر هکر دنغل دنغل هدنظفل هونش هلیددشت ۱

 ةهکردهنسانعم ونام هدننزو یه( ینشلاو ) هدننزو وعدم ( ونشلا ) هدنزو |

 ىح كنيش ( یفلا ) یثایلا یدنلوا رکذ هد هزمه باب هکهتن ردکعد ضوغبم |
 هبوشب معما نی رو ی ناب رب و بابک ین هلیدیدشت كناي و |

 هنخخسا اذا ءالا ىوش لاش : رد هنسانعم قمتصا ىب وصو ءاوش هلعح اذا ايش |

 قلوا ناي رب تا هدننزو لاعفنا a ) هدننزو لاعتفا ( ءاوتشالا ) ۱

 یرسک كنيش ( *اوشلا ) یوشناو یوتشاف محملا ىوش لاقب : رد هنسانعم |
 هلعفت ( هب وشتلا ) رونید هناي ر و هلابک هدننزو ییغ ( 1 یوشلاو ) ةو

 اذا مهاوش لاقب : رد هنسانعم ثكمرپ و تا قلنای ربو قلبابک همدآ رب هدننزو ۱

 | قمروا هنب وضع نایلوا یرب كج هلوا كمدآ رب و هنم نووشپ ایل مهاطعا |
 كمر دب نار همدآ رب و هلتقمال هالوش باصا اذا هاوش لاق : رد هنسانعم |
 هل رك كنهنمه ( ءاوشالا ) ءاوشلا ریهعطا اذا مهاوش لاقب : رد هنسانعم |
 اطعااذا مهاوسا لاقب : رد هنسانعم كمر و تا قلناپ ر و قلبابک همدآرب یدو ;

 : رد هنسانعم كلك هکلتوا بولوا كي رف یسهلبنس یادغب هزانو هنم نووشب ای

 قمر وا هونضع نایلوا كحهلواو یوسشپ نا حصو كرفا اذا حعقلا یوشا لاقب
 هیقب ندماعط نانلوا لک او هلتقمال ءاوش باصا اذا هاوشا لاقب : رد هنسانعم



 E تیپ فا :
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  کاشو روند رس روئبد هلالوا جاری هجوها ندوب ( یکاسشلا )
 | رمل ولفارب نیکسک هکر روند همدآ ولنکو شو ولت نح یس هعطساو تالآ ج سنا

 ( "شال ) ردپ ولفم هکردشلبا رک ذ هدنس هدام كوش یئوب فلۇم رونلوا
 لاقب : رد هسانعم یفلوب ردبا تباکش ند هنسنر یدآ رپ 4 میک ك هرسه
 كمدآ لوا ند هک ییدلبا ثیاعش كمدار و اہک اش هدحو ازا االف یکشا
 . دادو ینپ وصفم لام رد هنسسانعم كلبا درو ذخا ینس هنسن ق هوا دونسشخ

 كمدا رو هینمړام هنم 4 ذځا اذا نالفنم الف اکشا لاق یک نل آ ینماغتناو
 كمدارو ةياکشو یالهداز اذا انالف یکشا لافب : ردهنسانعم فف هدا ینباکش حز

 ماهنا وهباکش هل زا اذا انالف اکشا لاقب رولوا دنم ههذلوا هنسانعم نلف 4ازا ینناکش
 . ( دوکشلا ) هب مهن . یا لوهمیا ىلع اذكب کشی وه لا ردلبتسم هثسانعم

 دوسووس رخ همولط نالوا ندنوک دوخاب ندنبشبم زسب ون هدننزو *وطخ

 ie ( 4 رک كنبش رولک ءاکشو ام روک ثاوکغ ج راروف
 *اسنلا تك لاه : رد هنسسانعم تكمندبا هوکش نوعا كلبا قیاب هدننزو هیات

 هنغا رف نسئیفیک نالوا قیاکش دام كنهسکر و نبللا شن : ةوكنلا تذغنا ازا

 ببطو هنع "فک اذا هبک اغ یکش لاض : ردهنسانعم كلنا لدشوخو بببطت

 نطب رب و روند هبهود كکراول هنج كجوک هدننزو وطخ ( وکلا ) هشت
 نوجا كلبا مسو غارج هنجا هدنزو حابصم ( :اکشلا ) رديدآ كب رد
 یهو :اکشمق س هلاک لاخ رونبد ههرجحو ېب هحاب سد نالوا هدرا ود

 كکشرونبد هرس مال لد دسر و م تیک ( یکشلا ) ةذفات ريغ ةوك

 ( یکش ) ردبشا ندنهو یرکذ هداروب كنب رهوج یدنلوا رکذ هدنس هدام
 یابلا راةج رلنسو و رلماخ العا ندلا رد 4 رقرب هد هبتپمرا هدننزو تح

 هبلا تیک لاف ردنفل هدنس هدام هوکخ هلنوکس كناکو یضقكنبخ ( یکشلا )
 ام تبق لافب .: رد هنسانعم هبه هدننزو هبمر ( ةيکشلا ) توكش ین
 : : رد هسانعم وضع هل رك كنبخ ( ولشلا ) یواولا ةيق ىا ةبكت
 ! رد لوشو روند هنیدبلاکو دسح كن هنسن ر و اوضع یا هنم اولش مطق
 ج هوا شلاف یسهیط بونلوا لکا یرادقمرب كننا هکرونبد هحوبذم شلزوب

 بد هنیدسح كن هنسنر یخدو هدننزو اضع 1 2شلا ( رولڪ “الغا

 - ھ روط م هب هاد نوجا كمرونك هتلاب هل رک كن ءزمه ( *الشالا )
 نوجا قاصو هيأتل ةالغلا اهارا اذا هتباد ىلشا لاقب : رد هنسانعم كمرونسوك
 ( هالشتسال ) بلجأل اهاعد اذا ةقانلا ىلشا لاخ : رد هنیاعم قنیعاب یاوبح

 ند هفباطم رب یب ودنکو بضغ اذا لجرلا یلشتسا لاق : رد هنسانعم قثراط
 و یلشتسا لاقب : رد هنسانعم قمرغاج هننای یمدآرب نوجا صیلخ ندک الحا
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 ۱ تام و ترسع و تدش ریتم تلخ ا اق تراس اب اقش هروک هلا

 | ( اقشلاو) هدننزو اصع ( اقشلا و ) هدننزو هحاس ( ةواقشلا ) رتمزال یا ۱
 لا :ردهنسانعم قلوا تخدم هبرسکو یصف كننش ( ةوقشلاو ) هدنزو اش
 | هدانعم ویو دعس دم عبارلا بابلا نم ةوقش و افش و اقشو ةواقش لجرلا ىت
 | ردم ید و هلرسک كنهرمه ( اقشالا ) یلاعت هللا هاقش لاش رولوا یدعتم

 ۱ قمارط لاقص و جاص و هدعسا دص هللا هاقشا لاق : ردهنسانعم كلا تخدب و

 | طش» روند هغارط هلرسک كيم (اقشلا) اغشملاب حرس اذالحرلاقشالاقب : ردهنسانعم

 | یسهلوقم كنح هلا هسکر هدننزو ةاهابم ( ةاقاشملا ) ردتغل هدزومه» هنسانعم
 | بابو اهوحو براق همباعاذا هاقاش لاق : ردهنسانعم كعششرود هشیا ولتدش

 كلا لمع هنتجز بوشرود هشيا ولتنمو بعترب هکروئلوا لامعتسا هدهبلاقم

 | هبلغیا هوفشب هاقشف ءاقشلاق هبلاغیا هاقاش لاقب : ردهنسانعم قعشراپ هدنباپ
 هکر ون دهغاط 9 مای یرقوب كيد بولوا نوزوا یرغوط هاوه ) قاشلا 0

 یحف كنيش ( یوکشلا ) یواولا رولک قاوش یعجج هبلوا لباق یدوعص
 ( :واکشلاو ) هلیرسک كنيش ( ةاکشلاو ) ردژئاج هد هلن ونو هلل رمق كفلاو"

 دسکرب هدننزو هباکح ( ةياکشلاو ) هدننزو هینع ( ةيكشلاو ) هلیعف كنيش
 یوکش وکشی هللا یلا ہما اکش لاق : رد هنس انعم كلنا رابخا ینلاح فعض
 اذا هنع انالف اکش لاش و هلاح فعضب هربخا اذا ةياكشو ةيكشو ةواكشو ةاكشو

 یت آایرکذ یلصا كن هدامو هننوک هننای هدراصب كفلوم هب هلعف ءوسب هربخا ۲

  رابخاو نرخو ثب راهظا هلفلوا هنسانعم قیچا ینرغا كنمافوص یرلکدید هوش

 ۱ تناعش یدو ؟دننزو لعشت ) قتلا ( ردراعتسم هدنسانعم لاحو فعض

 ! هوکش نوعا كلبا قیاب واکش ىنعم هيلا کشتن لاقي : رد هنس انعم كلبا
 ةوكشلا تذخا اذا ةأرملل تكشت لاقي : رد هنسانعم كيدا مولط یرلکدید

 | ( یکاشتلا ) رد هنب رلانعم کشت هدننزو لاعتفا ( هاکتشال ) نیلا ضخ
 ۱ اوک اشت لاقب : رد هنسانعم كليا تیاکش ندنرللاح هنب ر یر هدننزو لعافت

 | یولح ( یوکشلاو ) هلیعف كنیش ( وکشلا ) شعب یلا مهضعب کش اذا
 | ءاطع ( هاکشلاو ) هدننزو ةاصح ( ةاکشلاو ) هلبادم ( ءاوکشلاو ) هدننزو
 | رولوا ردصم یوکشو ةاکشو وکشو هنسانعم ضر روند هکل هتسخ هدننزو"

 ۱ یونشو ةاکشو اوکش ضرلا هاکش لا هنسانعم كما كاندرد ضرم 3

 | لاق رونید هب هضراعو ضمو درد نانلوا تیاکش هدننزو ینغ ( یکشلا )
 | هحرادفمرو محومیا "یکنوه لاقب رونید هنالوا كاندردو هوکشم یا اذ دیک 1
 ۱ هن وهاو ضم لقا ضررح ناک اذا کش وه لاق لاا نون 2 جنتد و



 ا هدان وب هروک ناپ هفرثاسب تام هلود یا اقع هی لافإ روا قاستا |

 ةرسهو ةدش یا "اقش و اقش قوه لاخ : ردهنسأتعع ترص و

 ثهالس و تبفاع هکردذوخأم ندنسهدام افش نالوا هنسسانع» راک ها هحرتقع

 یهنسخ افشو یدلوا لصتسم هدنبفاب هدمب بولوا هنساصم قمراو هب رانک

 هکر دعراخ أر یا هافش هبفشپ هرم نم ها هافش لاه, : ردهنماع قاقاس
 هتسخ افشو اراذل لوهملالم سبرلا قخ لاخ رولک هدهنسان قافاص هتسخ
 قاب شاوکو هافشلا 4بلط اذا هافش لاقب : رد هنسانعم فسا تفاع نوعا

 ( هافشالا ) رددسا یاسا افش و تبرغ اذا سمشلا تفش لاق : ردهنمانعم
 1۴ اذا هافشا لا : رد هنسانمم كعسبا افش نوحا هنسخ ید وب درک تی

 افش نالوا هنسائعم رانک رد هنسانعم لوا بیرفكب ههنسن رو هافشلا 4 بلط "

 یقخالاط رولوا هاوح اکآ بواج هنرانک كتهنسن لوا هکابوک هنلوا ندندنفل

 قم شوک ىد و هدنزو اصع ( افشلا ) هینشتسب هاطعا اذا شب رلا ىلا

 هلبلف ی افش و تبرغ اذا مبارلا بابلا نم افش سعشا تبفش لاغ : ردهنسانعم
 هنسپط یک لابخ پرغلا دنع كلالح و لبلف یا افشالا هنم قبام لا رونبد

 فرح یا افشالا ؛یشلا نم قباع لا رونبد هبرانکو هنحوا كبره و روند
 هلا اذا اذکب قثشا لاخ : ردهنسانعم قلو اغش هدننزو لاعتفا ( "افنشالا )

 ۱ذکبیقشن لاف : س یل افغا ید و ایزو نمک 6 یتا 8

 هنسانعم قموغوس یکرو هلکلیا ماغنلا ذخا ندهسک نالوا یظبغ و ینتشا ینمج
 لت كنمرمه ( ایفشالا ) هنم یر اذا هلئیف نم قشن لا : ردلمعتسم
 هلا كحهلد هنسن هلرصف كفلا و یرمک كنیم ( ینشالا ) ردبسا ته رب

 لآ نانلوا ربیعت زیب ندننالآ رلیه*واب و بقنملا یا ینشالب هبغ لاخ روند
 یواولا دارمملا یا ینشالب هزرخ لاض رولوا ید ثنوم ردرک ذم وب و رونید
 تغشلافب : ردهنسانعم اص بوشلغ هورغ شنوک هدنزو وفع ( وفشلا )
 = لاف : ردهنسانعم نوط یآ یی و بورغلا تبراق اذا اوقع وفشت س٤ا
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 یرقوبیرلفایا ویرللا بوشبش تیم هدننزو یلص ( "یظشلا ) ردیدآ عضوم ر
 (داظنشلا) یضش ینعع مبارلابابلانم ایظش تیلایظش لاق : ردهنسانعم كليگيد
 ( ءاعشالا ) یواولا روند هنسهب نالوا هدنلکش هرکتک كغاط هلبعف كنش
 نوحشوتها اذا هب یعشا لاقب : ردهنسانعم كلیا ماقها ییهنسنرب هلبرسک كنم

 : رد هنسانعم كابا هلاوح ندفرط ره هرزوا لعد رونلوا ریمعت ل ویاچ هک ی رکینص

 ءارج ( ؟اوعشلا ) اه وفرف و اهوثب ینعب اهولعشا اذا ةراغلا موقلا یشا لاق

 لاش روند هلواچ ندا موج بولوا هلاوح ندفرطره هرزوا نعثد هدننزو
 ةرصث لاق روند هحاعا قنغاط هفرط ره یرالاد و هقرفتم یا ءاوعش ةراغ

 روند ههنسن قارا ( یعاشلا ) ردیسا هقا ر و ناصغالا ةرمذتنم یا *اوعش

 بیصن لاق روند هبهصح نایلوا دودحم و موسقم و دیعب یا عاش ناکم لاق |
 ثماج لاقب رونید هبهدنک ارپ هکردیعج كنهیعاش ( یعاوشلا ) عیاش یا عاش
 : رد هنسانعم كمربروا لبق هلیصف كندش ( وعشلا ) ةقرفتم یا یعاوش لبا
 هنب رلکولب جاصقنغاط هدننزو یده ( یعشلا ) شفتنا اذا اوعش هرعشاعش لاق

 هفلوق ندحاص ناشیر هلیصف كنيش ( ةناوعشلا ) رد هوعش یدرفم روند

 یمس هدننزو ایم ( ایعش ) ردبدآ نوناخ رب و رونبد هنکولب ناقاص یرغوط
 هدننزو هرج ( هیعش ) رددآ ناشیلاع ربمخس ر هکیدنلوا رکذ هدنسس هدام

 رددنسهلساس تیدح ةاور هک ردو تن دوحای بیبحتن هدننزو هیع* دوخاپ ۱

 ثیدح تیاور ندنرلتضحسنا یخدلوا ندنرد هکردیدنللا تن هدننزو هبسو
 هنفالتخا كرل شيد .دنزو اصع هللا همجحم نيغ ( اغشلا ) یواولا رلیدلیا

 ندنسلوا قفج ههمشطیبکو قیناب هبورحا ییکو هصقیهک نوزواییک هکرونید
 حورطاولوخدلا و رصقلا ولوطلاب ابنت فالتخاوهو اغش هنانساق لاق ردنرابع

Jهنسانعم قلوا سماظن رشید رولوا ردصم هدننزو ولع ( وغشو اغشو  

 ابنت فاتخا اذا عبارلاو لوالا بابلا نم اغش و اوغش تیغش و هنس تغش لاق

 ځد هیغش هکدتن هنسانعم لو ریطقت روند دکمهشیا هلمط هلمط رولوا مسا اغشو

 نالوا زسماظن هدننزو ارج ( اوغشلا و ایغشلا ) هدننزو هرم رد هبانعم و
 هنشوق لصتشوط *اوغش و ةتبنلا ةغلتخ یا اوغش و ابغش نسلاق روند هراشب ۱
 هدننزو هلعفت ( ةيغشتلا ) نوهغیدلوا نوزوا هدننلآ یراقنم تسوا روند

 لاق رولوا یشا ندنلعوب یهاک و ردهنسانعم كمهشيا هحزا هحزا و هلمط

 هسا هدصوصخ رب هلرسک كنهرمه ( اغشالا ) اریطقت لاب اذا لحرلا
 ( افشلا) "یایلا هما ق سانلا اوفلاخاذا هباوغشا لاقب : ردهنسانعم كيا تفلاخ
 یا عجو هبفشا یعچ رد ردصلاب هرس رد هئسانعم جالع و اود هدننزو اسک

۱ 
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 ی را بوشیش تبم هدننزو لس هبت كنبش ( "یصشلا ) ینابلا تد یا
 بابلانم ابصش اصش و ثپلا یمخ!لافب : ردهنسانعم كملکی» یرفوب یرافابا و
 هدرمسم هدننزو ااصح ( ااطش ) ئابلا هالجر و ءادب تعشنرا اذا لوالا و مبا را
 ہدمکش هکربد حراش یدلبا مسرازتساه یئا' ندنمهو یرهوج ردپنآ هبرف ر
 هبهعطق ناسنلوا رییعت كلوا ندالرأ هدننزو ییغ ( "یطشلا ) ردموسیم زسله
 لاسفنا ( ءاطدلالا ) هبرسک كنبش رولک نابطش مج هنسسانعم هربذ رونبد
 (ذپطشتلا) بمدنا اذا ىدلا هلم ینشنا لاف : ردهنسانعم قوا بمشنم هدننزو
 روزا انیطش لوفن ردهنسانعم ینفغاطیئا بوزو یتسبرد كنابرف هدننزو هلعقن
 هانأرزیا ماعطلا انبطش لوفت ردهنسانعم كلا سبقت و اه انفررفو اهانتس یا

 یرافاا و یرللا كنم هک ردبفدام و هدنزو یسخ لب كنيش ( یطشلا )
 ا یمش ینعب عبارلا بابلا نم ابطش تبلا یطخ لاغب : ردهنسانعم تماکبد یرقوب
 وطش دعف لا : رد هلسانعم هبحا و بناج هدنزو وطخ ( وطشلا ) یواولا

 هدندب هدننزو اصع هلاهمسعم یاظ ( ادنشلا ) یفابلا هنیحا و هبناج یا یداولا
 روند هکبک رها نالوا قدباب هکجعا دوخاب قشباب 4وف لوفییع قشباب هزید
 دهو ندنعابنا كموفرب موقلا ادنش و رونید هراریکس هدرخ نالوا هدکجا دوخاپ

 یا موفلا الغش مه لافب ردنرابع ندنرلنلوا قحالو لبخد ند هرکس اما و
 روند ههمردقآ رارکت نالوا هرزوا همردقآ هدالرن و مهلع هالغدلا و مهعآ

 ندسطن منود رب راکت هنبرزوا هرکصندکدروس مود رب هک هج راو هنتاي ات
 الش هبصعیلغش لافب : ردهنسانعم یتمالنج ریکس هدند رولوا ردص و ردنرابع
 كکنانلوا رکذیرلکدید اطغش و ردبدآ كغاط رب اظش و قشنا اذا مبارلا بابلانم

 یقه اذا روبزملا بابلا نم یظش نسرفلا ىظش لاخ : ردهنسانعم قاراي بوبالتج
 ؟ردهنسانعم ینلوا هیصن هیصن بوالتح ریکس هدننزو لعغ ( یظدالا ) هاظش

 ؟ ردهنسانعم ینلوا قیف يق بونلهراب جاا و قشنا انا بصعلا یلنشت لاخ
 سوق روند ها هدنزو هبنغ ( ةبظشلا ) ایادخخ رباطت انا دوعلا یظشت لاخ
 چاعا روند هبهراب شعوف ندهنسن رب اقلطمو روند هنکک تا و هنسانعم

 هبهجراب نالبرآ بووف ندغاط و هدننزو یتغ رولک یلنش و اباظش یمجب یکینیق
 كناظ و كنيد ( ةبظنشلا ) ةريدنف یا لبلا نم ةيظش ةطقس لاب روند
 رسک تنءزمه ( هادظشالا ) رونید هبهچراپ نالیرآ ندغاط یتد وب رک
 اذا هادشا لاخ : ردهنسانعم قعروا هنکیک نانلوا رکذ یرلکدد اظش كمدا رب

 ( ةبظدتلا ( رددآ هود فورعم ر هدنزو اصع ( ادنشلاءاو ) هاظش باسا

 زوى ( یخ ) هفرف انا هاش لاخ : ردهنساتمم قتٌاط هدنازو هلمضا
۳ 
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 (یرشلاوذ ) رولک هارشا یعچ ردهنسانعم هیحان هارش هلادمو یرشوردهلحصرپ"
 یھ كنبش ) نایرفلا ( ردبدآ مصر ص وص هنس هلببق سود هدننزو اصع"

 هکرولوادرفم ندنظفل نیارشنایرشو رولیزود یاب ندنا هکردبدآ رصشرب هلرسکو
 قورع ءابطالا نیب ردهنسانعم هطبات قورع روند هنیرل رمط شېن نالوا هدند

 هک رد مججرتم ةنعبانلا قورعلا یهو هنییارش تعطقنا لاقب روئلوا ریبعت براوض
 نالوا نرو شبا هدن دن نییارش هرزوا یی دلوا ح ورشم هدح رشت بک

 نالوا هنسانعم ةايطاب رحم هدینانو یلصا ردیلباقم هدرواو نک اوس هکردرارمط
 رولوایمقیکیا ردتبا ندنتهج بلف راسی هکر درعط نیلاقرب ی رلکدتبا ریبعت اطروا
 هللا هریک هبعشو هحوتم هنلفسا فصن یعسق رو هنسالعا فصن كندب یعبشرب

 لاش : رد هنسانعم بولساو هقل رط هدننزو هینغ ( ةيرشلا ) رولوابعشتم
 میرک لاقب : رد هنس انعم تعیبطو تشرسو ةقبرط یا ةنسح ةيرشع وه

 ةيرمش ةأرما لا رونید هنوناخ نالوا رر وغوط زبق اممادو ةعيبطلا یا ةيرشلا
 ندهرایسو ردیدآ شوقرب لیس هینب لعافمسا ( یرتشلا ) ثاالا ندلی تناک اذا

 ءاهب راد سیجرب هدیسراف ردزوک م هدسداس كلف هکردیسا نورعم بکوکرت
 ( ءار ریش الا ) ردشلنا رابتخاو ءارتشا نوجا یدنک هک ایوک ینداعسو
 ترطنا اذا لحرایرورشا لا : ردهنسانعم قالوا برطضم «دننزو باشیشعا

 عضوم رب هدننزو ماطق ) ءارمش ( ردیدآ كغاط ر هدنزو امس ) ءارمشلا (

 ( ةارملا ) رونلوا قالطا هغاط ییا ردهین هک هلاصف ( ناورشلا ) ردیدآ
 ن دجا و سم نی لع رددا موم رب هدئننس هنیدم هلا قشمد هدننزو ةاصح

 یداو رب هدننزو نالس ( نایرش ) ردوسنم هناروا نائدحا نایورمشلا دوم
 ء هلا یرشت لاقب : ردهنسانعم قلوا هدنکارب هدننزو لعفت (یرشتلا) ردیسا
 یواولا هنسانهم لسع روند هلب هلرسکو یصف كنيش ( وغلا ) قرفت | ۱
 لاقب : ردهنسانهم قلوا عفنرح هلیئوکس كنهمجم یاز و ىه كنت ( وزشلا ۱

 كمرلب زوک هدننزو ولع ( وصشلا ) یواولا عفترا اذا اوزش *یشلا از
 : ردهنسانعم تكاسکوب دولب و ضش اذا اوصش هرصب اصش لاق : ردهنسانمم

 قمقلا یرثوب یرلقاج هلغلوط یک کرک هرق و عفترا اذا باعسلا اصش لاق
 ( هاصشالا ) -مءاوف تعقنراف ءام تشلم اذا ةبرقلا تصش لاق : ردهنسانعم
 هصخنا اذا هصب یصشا لاق : ردهنسانعم كمراب یزوک هل رمسکح كنهرمق

 هداروب یی هنمهو یرهو- یدنلوا نوک و هربا مال هدنن زو یلقاب ) ىلصاشلا

 وصش هب اش : ردهنانانعم تدش قلرتاق هدننزو وشح ( وصشلا ) ىدليا
3 

 هتفرع هکر ديما یداورب هد نامعن هللا بکبکو رد رپتک یرا روناج یجترب

 سسسسح سس



 لا : رد هنسانعم تكلا ینلزاب و ثاوگنواو بنصف اذا لحرلا یرن لاف
 هدلح یرش لاق : رد هلسسالم» ینمارفوا 4 یندادروقو عل اذا لح را یرش
 كلبا مادفاو هضلابم سروش هدکمن رو بوسغا تاو یرمشلا هبلع ج رخ اذا
 ااهابم ( هاراسشلا ) هيف غلا اذا هربس ىف سرفلا یرمش لاش : رد هنسانعم
 اراش« هاراش لافب : رد هنسانع. همیابم هدنزو لاف ( هارمشلاو ) هدننزو
 لسا تتوب هادا یا 4 راشب وه لاض : رد هنسانعم «لداصو همبب اذا ءارشو
 لثم هدننزو یودج ( یورمشلا ) یدلوا بلغنم ھا هبات یار یدبا هرراسشپ
 ۾ رک كنم ( ءارشالا ) لثم یا یورش هلام لاق : رد هنسانعم دننامو

 قمر دلوطو ما اذا قربلا یرمشا لاق : رد هنسانعم یادلراب تشم یغدوب
 ردهنسانعم کا هن رطر یهنسنر و هالمازا شضوخا یرسئا لاش : رد هنساصم

 : رد هنسانعم یناراپ بوجا یرلفحرومط كنشم جاغاو هلام اذا هاربشا لاقب

 هب ر یر هلبسافلا شروش هلند سانو هنفبغع تفلغت اذا لا یرمئا لاقب

 یغدوب ( هارمشنسالا ) یرغا اذا مه یرمئا لاقب : رد هنسانعم كمروشود
 هدام رب و عل اذا لجرلا یرمشنسا لاغب : رد هنساذعم كلا كاوکنواو ینلزاتب
 (دارمشلا ) تمظعو تفاغ اذا رومالا تردا لاقي : رد هنسانعم قلوا مظع

 یرمش نالوا هنسانعم دانعو جل رونلوا قالطا هنس هغاط جراوخ هدننزو ةاصع
 هاسسخ و رب دلبا جورخ یان نادنرادنعت و ج | رب ز رد ذوخأم ندنس هدام
 هلک د هلب وا یرهوح ردلکد ذوخأم ندنس هدام ةعاطلا ىف انسفا ان مش

 ادنفا ههربنک هما هدنلوفوب یرهوح هکرید حراش ر ددرفم یراش یدلبا مهو

 هلدلبا ارتشا ترخآ لباقم اند قالطا :ارمش هرلنا دکیدید ربثا نا نح ردشلنا
 هب نشادروف دمو رسک كنارو یخ كنیش ( ىركا.) ابتا رد بم هتراعز ود

 , هدننزو ینغ ( یرمشلا ) املا هباسا یارش لجر لا, رونپد همدآ شمارغوا
 . هلواهرزوا هفلابمو مادفا بوبلوا راف اعطق هدنس رو بوشا هکرونبد هت آ لوش
 لهج وا هبه كنبش ( یرمشلا ) هريس‘ غلاب ناك اذا یرمش سرف لاق
 . رونپدهنجاغا امرخ شعشنب ندک درکجو روند هنک اکت لوقیع روند هنبزویرف
 كمف یئاوم ینعب كلام هدننزو ةاصح ( :ارمشلاو ) هدننزو ىلع ( یرمشلا )
 هدیزک كلامو هاذر یا لالانم :ارمشلاو یرمشلا ذخا لاقب روند هتبرتکو لاذر
 یرهوجلالا رابخیا ةارمشلاو یرمشلا هدنع قب لاقب رولوا دنم هلکغد هتسیفو
 روند هغاط یرمشو یدلبا رهو هلکللا طبنح هلن وکس كنارو یصف كنيش ین

 كب ینالسرا هکر دیدآ كلوبرب هدغاط ما یلسو هنسانعم قیرط روند هوو
 کردینا غاطرب هدهماهنو رد,دآ كغاطرب هدندرو یسهلببق "یط هدنحو ردق وح
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 روند هب هنس كرېبو یکساو رونید هنس هبقب توق نالق هدندب هدننزو :اصح
 ) ءاذشالا.) رولوا كعد مدآ یوخد هلغلوا هدنناونعقلثا *یسلا هد هس ضعب |

 | لاقب : "رد هنسانعم قلیق هغرالا بودبا فرطرب یب هنسنر هل رسک كن همه
 روعش لبصحت یهنسنر هدننزو هدا ( ةيذشتلا ) هاصقاو هاج اذا هنع ءاذشا
 | همهفاف هب اع اذا ریثاب یذش لاق : رد هنسانعم كلبا ماهفا هرخآ بودا
 هک ردیعسا نیدلا حالص ناطلس یناش نن بوبا نن فسوب ردنداسا ( یذاش )
 یدیا رصم تکلمهاشدا هیلاراشم رایدلیا ثیدح هلفلوا ثدح یب راقاو یرلیدنک
 هيلع یلاعت هللا هجر یدیا ندن دحو ندنما ,ایلص روهشم هللا داهحو ارغ

 هلدم كفلاو یرسک كنيش ( هارمشلا ) یئابلا ردندحم یراخ یذاش نب دمو"

 "ارش هب رشي هارمش لاقی : رد هنسانعم قلا نوئاص ی هنسن رب هل رصقو
 هعاب اذا هارش لاغ رولوا دنم هلغلوا هنسانعم قفاصو میبلاب هکلم اذا یرشو
 اهررش اذا طقالاو بوئلاو ملا یرش لاقب : رد هنسانعم كمرس یب هنسنر و

 كلا ماغراو لبلذ بوبلراوخ لوق ىلع كمل لا هب رضسو لزه یی هسکرب و
 هنکوا كرکسع سفن ءارشو هغراوا هب رخل اذا انالف یرش لا : رد هنسانعم

 هب او دوخاب هناطلس ندنفرط یوق دوخای كلبا هلناقم ندنفرط كرنا بوج
 یرش لاقب ردنرابع ندکللا میظنو ضرع ینرلتصمو روما كرلنا بوراو |
 مهنع ماکنف ناطلسلا ىلا وا مهنع لناقف مهیدبا نيب مدقن اذا موقلا نع هسفنب ۱ ۱

 ر لاقت : ردهنسانعم قعارغوا هکیعک یرلکدید یشادروق یمدار ارشو |

 | بوئاص یخدو هدننزو لاعتفا ( *ارتشالا ) یرمشلا ةلعب هناصا اذا االف هللا |
 هعاب اذا هارتشا لاقب و عیبلاب هکلم اذا هارتشا لاقب رد هنب رلانعم قغاصو قلا

 ۱ ردلمعتسم هنسانعم كجا كسم هب هنسن رخآرب بودا لر یب هنسنر اقلطمو

 لاہعتسا هلا هلاقمبابوب و یک یرتشم ندا تسعو تبغر هنيو ودنا درب یی ۱

 یا هبالا [ یدهلاب ةلالضلا اورتشا نیذلا كئلوا ] یلاعت هلوق هنمو رونلوا
 كرت ییاده نالوا هدن رلل اصعسا یدبا هوقلاب ینعب ةلالضلاب اوکسو ادهلا اوکرت

 | یرلکدید یتشادروق هدننزو اصع ( یرشلا ) رلیدلیا رابتخا یال بودا
 | هدرخ ردضمر رولوا ثداح هعفد یرثکا هدنندب ناسنا روند هنتجز نت

 | یبس رولوا دتشمو هدایز راهصک یدردو ردرلهرثب لشزوس . لزق لرقو هدرخ ۲
 | رج راغص روث یا یربثلا هباصا لاق ردنا نارو ةعفد هدیدب هکر دراخ یا

 | هنس انعم كملهرارش هنتفو رش هدنني سان رولوا ردصم یرشو ةب رکم ةک اکح
 |: رد a ندنسانعم قملوا ىش ه ادروق راطتسا اذا یرشو مه رشلا یرش لاق |

 ما هو عمل اذا قربلا مش لاقب : رد هیات ققاچ كشمشو

Ceca 
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 لبخ لاف رولوا فسو هنآ ناجآ ینرارفآ ( یعاوسشلا ) هب هال طسب
 سرکل هدننزو اسع ( احلا ) رد هبحاش یدرفم اههاوفا تام یا یاوش
 هارج .( هاوصشلا ) رشپدآ كي وسر و مساو یا امضا یئ لا رونید هبهنسا
 ثانی ( یضشلا ) یثابلا ةعساو یا هاوصش راب الا رونبد هب ويف مساو هد زو
 مبارلا بابلا نم امش هل یصش لاغب ردنخل هدنسه وصش هیئوکس تاحو یصف
 قاروچ هدننزو اصع ها همم یاخ ( اضا ) یواولا اوه اسم ىف ةفل
 كمروس هود هدننزو ودع ( ودشلا ) یواولا هنسانعم هنس روتبد هرب

 دوخاب قموفوا رمش هنامفنو اهفاس اذا اودخ لبالا ادم لا : رد هنسانعم
 تب رب هدیفسومو مروا ۵ یف اذا رمشلا ادش لا : رد هنس انعم قخربا
 اذا لجرلا دش لاف ېک ینفمو لاومو میس رد هنساضنعم یموفوا تب یک
 هنسانعم لوا دنم هصح ندشنادو بداو هانفلب نیتی وا هانفلاب نیت وا ان یی
 هحوو دس هنج هنسار و پدالا نم فرط ذخا اذا نالف ادش لاق ردلمهتسم

 كت رکب هبهنسنرب یبهنسنرب و هوم احم یا هودش ادش لاقب : رد هنسائعم قلق
 هرادقم رب ند هنسل قوحو دشو هابا ههبش اذا الالف االف ادش لاق : رد هثسانعم

 مسا ندنلنفل ودش ( یداشلا ) هنم البلف یا لالا نم اودش ذخا لاقب روتید
 روند هنسهصحو هنسهبط ثوف نالف هددوحو هدننزو اسع ( ادشلا ) ردلعاف

 نو لاخ رونید هکلبساو رونبد هنحواو هنب رانک نالوا نیکسک كب هنسن رهو
 ( هادخالا ) برا یا یدشلا هذخا لا روند هفلزواو رح یا دیدش ادش
 لافب : رد هنسانعم یلوا هدنناوخ انشآ لوصا رهام هدبقسوم هل رک كسه

 ی واولا ردعضومر هدننزو نال ( ناودش ) ادبح امن انراص اذا نالف یدشا

 لوق ىلع روند هکسم هان وکس كنهمسم لاذو یصف كنیش ( ونشنا )
 : رد هنسانعم كلنا هدیحر یمدار رولوا ردصمو رود هنول دوخاب هنس هار

 اذش لاقب : رد هنسانعم عروس تكسمو هاذا یااونش هونشب هاذش لاه

 هلاومم ندنا هكردبمما رجشرب هدننزو اصع ( اذشلا ) كلاب بيطت اذا لحرا
 .  رونید هزوطو برا یا اذشلا هذخا لاقب رونید هفلزوباو رونلوا ناغعا
 ید هد هار زین هکرید حراش رونید هنکلزیتو هنکلیتا ك كهحارو هنسانعم
 بلکلا بابذ رونید هنکنیس تیاو ردبسا هنبغس هنوکرب و رونلوا لامعتسا
 تیقل لوقت : رد هنسانعم یذاو رو روند هکنیس اقلطم لوق ىلع هنسانعم

 .یاذشلارصن نب دجا ردبدآ ه رفر هدنساضف هرمصب اذشو یذالا یا یذشلا هنم
 هنیرل هراب جاغا اذشو ردنداروا بناکلا یناذشلا دجا نب دمع بیطلاواو "یرفنا
 ةاذسشلا ) ردیدرفم :اذش هكربد حراش هرعسک یا دوعلا اذش لاق رونید



Eندا  

 ءاتشو یداولاثشا ولو لاق ی رونید کی ی
 كلبا كانغ یمدار هلنوکس كيجو ىحف كنيش ( وحلا ) ىواولا هردصیا |

 هنسانعم كلا دنمط اشنو كاننرطو هنرح اذا اوج هاصش لاقب : رد هن انما

 كم روشود فالتخاو قاقش هنغلارا سانو هرط اذا هاصش لاقب رولوا دن هلغلوا |[
 هل لاقب رونید هن همهمو تحاح وصثو رصثاذا مهن یحش لاق : رد هنسانعم

 كلبا نوزع یدآرب دوب هلبرسک كن هزه (:اجش الا ) ةجاح یاومش |
 بولغم یمدآرو هب رط اذا هاجشا لاق رد هننرلانعم كما كانب رطو حرشذنمو ||

 ههو دناو مغرب یدآرو هبلغو هرهقاذا هاجشا لاقب : رد هنسانعم كليا روهقمو

 اصع ( اصشلا ) نرحق هعفوا اذا هاعشا لاش : رد هنس انعم قمنا غوا

 وهو اجش هفلح ف بشن لاتش رونید هنس هلوقم كيک ناروط هزعوب هدننزو
  قمروط هنسنر هنیرغو كمدآرب رولواردصماجشو هوعو مظعنم هیف ضرتعاام

 كهدآرویجس هقلحف ضرفعا اذا مبارلا بابلانم اتشهیجش لاقب : رد هنس انعم |

 به اذاذا هنع عرغلا هب یجش لاقب : رد هنس انعم كم بولیواص یسولحرو
 دی دشت هدراعشا شعب روند همدآ مومهمو لوغشم هدننزو ینغ ( یعشل )
 هدننزو *ارج ( "اوجشلا ) لوغشمیا شو یچش لجر لاقب یدلوا دراو هاب

 (. وح جا ) ةبعص یا ءاوجشةزاقم لاقب رونبد هب ارصع جوکو برس قوا 1

 یربا ی م رلکیک لوق ىلع همدآ نوزوا ك ردنغل هللا دمو هدخزو لح رفس ۳

 ندلب دوخاب هن ولقابا نوزوا د وخا رونید همدا نو زوا قر هوا |

 هناا دم ونو یراو روند هنالوا هصق یراق ایاو نو زوا یسب رفو |
 یاد اج وعشو ی وعشو ردةاج ووس یوم روند هنشوق ناغفصفصو روند

 ردیدآیداوکیا هدنزو هرم ( هوجشو ) هدننزواصع ( ابش ) رونید هلسا |
 كملبا عنغ هلنلالمو نزح راهظا هنحوز نوناخ هدننزو لعافت ( یباشتلا ۱

 ( یاب ) تنزاصو تعنمت اذا اهحوز ىلع ةأرلا تحاشت لاقب : رد هنسانعم _
 هدنزو "ینغ ( یصش ) ردیلهاج یرضحا رفا نا یعاشو رد ربا ات

 هدننزو وحم ( وصشلا ) یواولا ردرلعضوم یا هدننزو هغ ( هیجذو )

 ۱ هنسانعم قلجا نغآو هاف حق اذا اوره اوت ۳ لاق ردهنسانعم قجا نغا

 قا تا یدو هل یکم کند نه.( ءا الا ععفنا اذا هوفاصش لاقب
 هدننزو هوطخ ( ةوصشا ) 2 انا لحرلا یا لا + رد هنیس اب :

 لعق یعشتلا ( ةوطخلا یا ةوحشلا دیعد لاق روند, هی دآ هکر دیفدا رو

 اذا هیلع یصشت لاقب : رد هنسانعم كمرپ و هدنبالآ هلةلزاردناب ز همدآرپ 3
 1 ےن هک او اوسر اح ےس جا ج ساات
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 یواواغوا لئامو دېر كمدآ رو قفعا یا هلبثا اذا هاپثا لاف : ریهنسانعم
 ۷ : رد هنسانعم كلا عقدو سبک دلو 4 دلواذا لحرلا یشا لاف : ردهنسائعم
 ا لاج : رد هنمانعم كا افلا هبه رکر دوخاب ۵ وب ر یمذآ رو هعفدانا هابشا
 هقلوا هنسسانعم كنا مب رکتو زاها همدآ رو هو رکموا رگب ىف افلا اذا :الف ییشا
 یرااد 4وارطو بات بونلبو جافاو هاو هم رک اذا الف يشا لاغب رولوا دم
 "فللاو لاطاژا رضشا يدا لاف ؛ ردهنسانعم یفلرا قئەراص هیر یرو روک

 ۸ ې | لاش : ردهةلسانمء تام هرکب بوکح هنسبدنک یدالوا كمدآ رو ةممن

  لسهاف مس ۱ ( یدلاو ) هب ةن لوعفم رسا ( علا ) هوهبشا اذا هدالوا

 | هدلواا بشمو ېش» لحر لاش رونید همدآ ېحاس دلو كرزو دیشر ه4یسهب
 یداو رده دمو هتمانعم بلصط - رود هوسو «دع زواسع ( ابشل سیکدلو

 ردفرص"ءربذو هفرعم روید هنسهنکبا كب رفع هدننزو هرم ( هوبش ) ردیدآ
 توم رز هدهیداب و ردبدآ كنب رد هلیسبقر و رولوا لحاد ید فی رعت فرحو
 1۵ هل لس هکردبمآ هدلب ر هدننب تومرذح ها برامو رددآ راصحر هدنعو

 شيق ندهعب را لوسف ( ااناشلاو ( هدنزو"اسک ( *انشلا ) یواولا رد- رف
 یکی لوف ىلع یک بالکو هبلک ردبعمج كندنفل هونش یسهلک هانشو روند هنلسف
 )داتتتعو هدننزو هبا رولک هبنسشاو هدنزو نع رولک نش یرلعم ردد رفم یغد

 |( ةاتشااو) ( "انشا ) روند هفلفاروفو هفلتیتو راغب ندکوک هکرود هولط
 مسارلاوب هکرید حراش روند هغالشفو هن-هطوا شبق ردرلناکم مسا ھبصق كرا

 (یوندلاو)هبوکس كناو یه كنبش ( یونشلا ) رولوا یغد ییهردصءو نامز
 یوتخو ءانشلا ىلا بوسنم یا یونشو یونش ناک لاقب ردرلب وسنم مسا هلنینفف
 رک لاه هدننزو غ روند ید نش هکر وتد هنب رومغب شیف ةساخ هلنبتف

 ؟ردهنسانعم قمالشف هدرب رب هلیهف كنب (ونشلا) ءاتشلارطم یا یتشلاو یوششلا

 ارغوا هفلفاروف دنمایا شوق هساخو ءانش ه ماقا اذا اونش وتب دلبلاپانش لاقب
 وا نوغوص تب شیئو ءاثشلا ىف اودحا اذا موقلا انش لاق : ردهنسانعم
 (هدنزلش) قشنلاو هدنزو هدأت ( ةيثشنلا )دراذا ءاتشلاات لاق : رد هنسانعم

 اک ماقا اذا دتو دلبلاب نش لاق : رد هنس انعم قم الشق هدر رب هدرلن و

 رد دن انعم كعثود هفلناروق هدنمسوم شیف ندوب هدننزو اطعا ( ءانعالا )
 وقلاوشا لاخ : رد هنس انعم كمريك هشدفو *اندلا ف اودحا اذا موقلا شا لاه

 اطاق ةادغو تاش موب لا رونید هنوک ولشبف. ( یاشلا ) "انشلا ىف اولخد اذل
 الا هلم اعم بلوق یا شيق هدننزو ةاه ایم ( ةا ) *اتشون یا
 ولو درب هدننزو اصع ( اتشلا ) ءاتخ هماعاتا هناك لا : رد هتس انعم



 كلا هلماعم هلتیالمو هع اسم بویلنا اصقتسا ك هدنش اعمو تفلا هدننزو
 هلهاسو هقل اخ ینهن «اصقتسالا كرت یا : سدعلاق هاش لاق : رد هلن ا

 هک تن ردبعسا RE هرڪا یرغص شەن تان هلی كنيس ) "اهسلا )

 هلیعف كن هففحم یایو یرسک كنيس ( ةيسلا ) ) یئابلا یدنلوا نا هدنس هدامدوق

 یعجج رونلوا ریبعت ناک هشوک هک رونید هرب یرکا نالوا هدن رلشاب ییا كل

 فلم هک ردبجع ردضوع ندواوئاه نالوا هدنرخآكنوب هکريد حراشرولک تایس
 ارز یدنشلوا رکذ هدنس هدامیوس ( ۰ ایسال ) یدلیا عم هلرتمالع یی یو

 ردشلوا ضي رعت زادنا فرح هیرهوح هلکنو فلومردواو
 هلن وکس كن هرمهو یخ كندش ( واشنا ) واولا (» ةمجحملا نشلا لطف ۰*) |
 تداغو دماو معقبس اذ دا اواش موقلا تواش لوقت رد هنس انعم جلا مدقنو قبس ۱

 هنعیقو روند هنر الو كنهقانو هیاغلاو دمالایا واشلا دیعب لاق : رد هنس انعم

 : رد هنس انعم قفرقح بوکح قاربط ند وبق نالیزاقو هنسانعم هقانلا رعب رونی 1

 قااطاهد.هغاربط ناقج. ندونقو بارتلا ان. تعرزاذا اوا لا تاک 4

 بارتلا لقن لاقي رونید هلیبنزو ابارت یا اربثک اواش رشیلانم عزت لاقب روتلوا |
 هلکنآ ند ویق رونید لب ز یخدوب هدننزو ةاعسم ( ةأملا ز لسن نلایاو الأب
 قعشلف اربا هدننزو لع اف ( یاشتلا ) نوصخی دنلوا جارخا قا ربط

 لاقت : زد هنس انعم قلوا رامراتو دعا اذا امهسام یاداشت لاق : رد هتسانعم
 كليا هقاسم هلا هلا هکر هدننزو ةاهابم ( ةاءاشملا ) اوفرفناذا موفلایءاشت |

 هقیسوا هقاس یاهاث لاق رولوا نوا دحاوهک ردهنسانعم كلا قبس لوقلع |
 سا اذا لحرلا یأتشا لاق : رد هنس انعم عاقسا هدننزو لاعتفا ( ءااتشالا )
 یحف كئبش ( وبشلا )عواولا هقبساذا ةا انشا لاقب : رد هنس ام ا قسو

 ۳ العاذا اومش *یشلا ابش لاقب : رد هنس انعم قلوا كسکوب هلینوکس كلبو

 ءاضا اذا ههحوابش لا : رد هنس انعم قلوا ¿ نشور بولک هنر هرکصن دق دلزو 7

 قاب شنآو هبلجرىلع ماقاذا سرفلاابش لاقب : رد هنس انعم قفلحاش تاوریغتدع |
 روند د رقعشغ و ط زونههدنن زو ةاصح ( ةابشلا ).»دقوا اذا رانلااشلاش : رد هنسانعم

 برقعوا دلو ةعاس برقعلا یهو ةابش هناك لاش رونیدهرقع ىراص لوق ىلع

 رونبد هلا نالوا رونلخاشو رونید هت | نیکسک نالوا رولپ رک هنک زیدو ءارف

 هنجوا كني رلنورپ كبق قایآ لمنلا ةابثو هد یا نانسلا ةابش 8 لاش رو رد

 هل رسک تنءرمه( هابنالا ) هناعف رولک تاوبشو یک اصحرواک ابش یعج رون
 كلبا قلناب + بویکر با یب4 سکر و hel 2 ۳ | ارا لاش : ۰ قد هاتف ۴

 سوم بسصس سس سس

 ٠ هنن رانکو هنحوا نکسک كسشرهو رالح ا هکر وند هنن رشت ا 1
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 0 -( رمدا ) یواولا رولوا فف ردهتسانعم هثبس هکنداسهک یهوس هروک

 یسوصخر هلکنگ هر هل یاف كيدآ رب هد زو واه ) وهسلاو ) هد زو

 هیسل اذا اوسو اوس ويب مالا ف ابس لاقب + رد هنسسان« قوا بودا تلغف
 نع هسرول هلم هلبفرح قوس کرد حراخ هربغ لا هپلف بهذو هنع لغو

 زآ رااتلجبرعلا لوغو رد هنسانعم# رزم نع ه-رونل هس هللا نشو "+
  نوکس وسو ردشلوا بلا فسو هدنآ 4 اپ وڪ شبد یل تاب ی

  لام لاو ضاف الہ اوفع یا اوهر اوہس مفا لو هنمو ردنا ت:
  هحرد زملوا غلاب هلناهن ندنرفوو ترثک یمب باغ مالال یا ىهبالو ى
 هشباو ؛همذآ مالمو لبس ورسو رد ذوځأم ندنسانع» مارآو نوکسوو رمدنس

 لافب روئلوا قالطا ھے وص راوکشوخو لبس یاومس ماو وہس لجر لافب رونب
 لج لاض ردهوبس یئؤم روید هود كکرا مالمو شاویو لالز یا وپس هام
 بوخو مالمو مار هود هدننزو هحاس ( ةواهسلا ) نطو یا ةو ةقالو ورس

 اومس ناک اذا سماحا بابلا نم ةوامس ربعبلاومس لاقب : رد هنس انعم لوا شور
 میالع نانلوا رییعن هدابکو یدنلوا رکذ هکردبتوم لوبس ههبعف كنبس( ةوهملا )
 هفسو هنس انعم هرض روند هابفو ةئاوم یا :وبس سوق لاف روشید يب
 دوخابرونید هنسهطوا هنبزرخاب هرالیک نالوا هدنفلارا هطوا یا لوق ىلع هاواو

 روسنلوا منو جاوح شعب اکا هکروتید هنس هلوفم ناورشو هردنسءو قار
 ج وا اب ترد دوخاب رونبد هبهطوا هدنلکش یسهطوا هنبزخ كجوک دوخاب
 منمو راهنسا یع4وق« تبع ٌهعتما هنب رزوا هکر ونبد هو هنخم همتاچ ندرلحانا

 كوي یرلکدنبا بیعت تتیو نوب رص هدرارابد همشط هکردیسا جودنکو رونلوا
 هنسهحاب كنهطواو رونبد ید هرانا هنخم رولوا هدنزرط هنجعامو یهاردن رظ

 روید هوا نالوا هدلکش لوا دوخاب هنبوا زاهح كورعو روتبد هنس هرو

 هبرمسک كنيس زولک ءامس یرلعج رونبد هبهرنس نالبکج هنکوا هلا یولوحو

  نارکع (ناوهسلاو ) ( یهاسلا ) ردیدآ عنعومرب و ردبدآ هدلبرب هدنیمزر رو

 هک ناغاوئوا هکردفلبا ها رونید همدا یععدبا وہس ردرللعاف مما هدننزو
 . ردپدآ منمومررب هدننزو یمس یبسو هلو هل رک كنيس یبسو ناوپسو ردکع د
 (اهسال ) ردرعاشو سراف هیهس نب ةاطرا ردنداسا هدنزو هيس ( هیهس )
 القو یدرفء ردکعد نوک نوک هکرد هنسانعم ناولا هيف كن هزمه
 ردهنسانهم قاب هطوا نانلوارکذ یرلکدبد هوهس هل مک كمرمه ( ءاهسالا )

 ا ردیدآ كخارصفرب هدننزو هارحم ( "اوهسلا ) ةوبسلا یناذا لجرلا یبس لاقب
 : ةاهابم ( ةاهاسلا ) ةعاسیا لبللانم اوبس تضم لاقب رونید ةتعاسرب ندهجكو

 | هدننزو
HEر  
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 بیکرتوبو ردیعسا یسهلک "یس ردنوجما سنج یفن یسهل ءال هکربد حراش رارپد شد
 ندناواسهلغاوا قوسم نوجا میجرت هنلبقام یندعبام ینعی ردلمعتسم هدنعقوم ءانثتسا _

 حست الثمرونلوا ریبعت هللا اصوصخ هدزرفاسل ندن آرولوا یکششلواجارخا هلیضفت
 هدرخاو ارشع كن هقدص هاطعاهدک دید رخاوالارشعلاف امسال ناضمر یبشقهفدصلا _

 رولوا ج رخ ندناواسم هنلبقام سپ رولوا نیبتم یغیدلوا لضفاو دک آ یابخسا ||
1 

 اقلطمورح هدنارعا كجا نالک هدندعدام و نملوا لامعتسا سرقت فرح هج ر دفن وب 1 1

| 

 بونلوارابتعا دز یسهلک ءام هدنتلاح رجرد زاج ینالاح بصنهسرولوا هرکتوعفر |
 عفرو ردهدناز*ام هدنفرش لوق نیلحالااعا هکهتنررونلق فاذعم هنیدعبام یسهلک یس ||
 ایسال الثمرونلواریدقت ءادتبمرب هروزعیساو رابتعاهفوصومدوخای هلوصوماءهدننلاح ||

 بصنو رولوا هدن ریدقتمو وه یش لثمال دوخای موبوه یذلا لثمال ییکرت مو |

 روئلوا طابنتسا ندنوب هدورسم بیک ارت راس ردوصتم هرزوا تیزی هدنتلاح |

 هب هثسن یرغوطوزود هدننزو ینغ ( یوسلا ) ردحورشم هدبیپللا ینعم یلنصقتو |
 عي وئسم یا یسو یوسناکم لاش یک نس روند هناکم یواسء ییفرطو رونید 1

 هنمو رد هنبرلانعم كفلرباربو كفلزود هدننزو لعفت (یوسنلا ) ةفاسلاق هافرط ||

 عم دوخاب ىلع قرحءب ضرالا هب توتسا لاقیاک كله یا ضرالاهب توست لاقب |
 ۱ لا ردلععتسم هدنعقوم ءاوتسا كلرارب هدننزو هبنغ ( ةيوسلا ) ردهنسانعم

 تئیهو ةعسفو ةءلصخ ردفصو هفوصوم ردقم هوس هداروب ءاوتسایا ةیوسیع مه ۱

 5 هکرد هنسن رز .هببش هنب رغ ریک راب هبوسو رد ردقم فوضوم بساتم ر یک

 شلوط هل رلقتبق كننوا مان لوق ىلع رولوا بک ار یس هلوقم "ارقفو یراوج |
 ( هوسوبا ) رارنب هنیرزوا بودبا عضو یکنالاب هنئرص كنهباد هک روند هردنم |

 دبعو رديقتعم كنبرب ند راصنا هك یراصنالا ةيوس نب ةيوسن ديبعو ردیاح |

 جیم ندیراخم ماما هک هبوسنب رکاش نب داجو هفیلخ نب لهس هبوس یبا نب کالا ۱ ۱
 لف ن دجم ردندیماسا هدننزو هورع ) هی ویس ( ردرلثدحم ردیسیوار راځ 1

 هيم ( ةيوسلا ) رد رلثدحم هبويسنب دم نب دجانیلعو بدؤلا هبویسن دمحم
 لوقت رد هنس انعهدصقو یرغوطهدننزواصء( یوسلا ) رددا نوناخر هدننزو
 یدبا هبوسیصا هکردهلعف ندنسهدام هوست( ةياسلا )هدصقتدصقیاهاوستدصق _

 ےظننو هوست نوجا كللانوتفمو هتفیرف یمدآ ریورونبد هل و شلزودو شارغوط
 هدنساضقهکم هاسو فلک یلٌأیهیا ةباس ىل برض لوقت رونلوا قالطا هزوس شکلوا
 ( یوسلا )ردفورعم رهثر هدمجع(هواس )ردیع-ایداوربنیمرطانیب دوخای هبرقرب
 باصصا نم ] یلاعت هلوق هثمو هدننزو یلبحرد یلعف ندنس هلک ءاوس هدننزو یده

 هلوا لوق لادالاو یءوسلا نیبلت ىلعو *اوسلا نم ىلعف وهو [ یوسلا طا.
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  یوسبال مهلوفو ردکید رکد یپهجفار یی تودع زارو اھ رد یواسبالاذه التم
 هداسنعم و یغد ندمپ ار باب قر هوا ینالت «د ھبلف تقل ینمب لبلف ین رک
 ردهنسانع«كلبا لداعم هرخآ ېئ ر یندوب 4 رسکتءرمه ( هاوسالا )یدلوا هراو
 قل_رفوطو ینلآ یرف وطو زود ېپ هنسنرو ھه هنبوس یم هنیوسا لوقت
 مح هنب ردب هدنعیبطو ناخ هسکرو اب وس هلمحااا هاوسا لاقب : رد هسانمم
 هلسانعم كلادحو ءاوس هدلاو ناو هفلخ ناك اذا نالف یوسا لاق ۶ ردهتسانعم

 لاغ ۶ رد هنسانعم یقلوا لبلذو راوخو ثدحا اذا لحرلا یوسا لا ردلسصتسم
 یوسا لاشب : رد هنسسانعم قغوس هحرف امات یرکذو یرخاذا لجرلا یوسا
 ردفرصتم ندههوس نالوا زوم« انعم جوا و هکر بد حراش بهوا اذا ةأرملا ف
 نم فرح یوسا لاط : رد هنسانعم كلا طافساو كرت هببس تلفف یهنسنرو

 كنس هلك هاوس هلبعف كنيس ( نآ اوسلا ) لفغاو رنو طقسا یا نآرفنا
 یا نآاوس امه لاف ردکعد ردرل مار سب یسیکیا رولک "اوسا یجب ردیس هیت

 ردنابس یمهبنفت هنسانعم یواسمو لنم یئدو 4 رک كنبس ( یسلا ) نالثم

 ثسیل لاضو رولک ءاوسا یمج نالنم یا نابس امو الثم یا كل یس وهاع لقب
 واو یدیا یوس یلسا كنوب لاثما الو لثع یا ءاوساب كل نهامو یسب كل ةأر
 یا یم ناکم لاقب رونبد هیهنسن رار قرطرهو زود یمو یدنلوا لادبا هی
 عنومرب و هنسانعم ةالف رونلوا قالطا هبموا زودو ةفاسلا ىف اهافرط ینمی وسم

 اهمیکو ربخالاف نیسلا غب هسأر هاوسقو هسآر یسف عقو برملا لوقتو ردبدآ
 "رس یلثموب فلوم هرعت ددع یفوا همآر هب رعضی امزدق یفوا ریخا نم هک یا
 هد هل رابع مکنحاو هاش اهفوا ربا نم هرعش ددع یا همأر نسف عقو هدنس ءدام

 هه رابع همأر نس ف ردررحم هلهحو ییا هداصقتسم هک رد حراش یدنلنا رکذ

 نولوق مهنال ردغوصم ندنظفل رس نالوا لمعتسم هنسانعم عساوو رنک هروک
 . هروک هننرابع همأر ءاوسو هسأر "یس فو ًاساواربنک یا انس "الک نالف دجو

 ۵ هماش هافرو تمعن هجم ربارب یثاب یس هسالخ ردکوبسم ندنسانعم لئاعو ربارب
 اجه رو ینشاب ندرب دوخاب ردکعد یدلوا فرصتم هرزوا یهاوخد هدناو ك
 أ ةت یدلوا قرفتسم هنمقن اب ترس هکر دکعد یدلوا لئت ههعساو تمعن ردق
  ندنرتک هکردکید یدلوا راق هتمعن یواسم هنیددع یرللبف كنشاب دوخاب رونلوا

 . دیز اسال موفلا ینءاج هکهلبیصن كند دشم یلیو یرسک كنيس ( اسال ) ردهانک
 . كالتفل دب ز یهدندعبامو رددلازو وغل یسهلک ءامردییک دیز لتمال ردعقاو هدننوق
 Ee بودا فیفخ یاب هکرولوا هاکو ېک ۍکهډنلوق دیزام عد ردزاج یفر
 اسد کد لاذ تلضفانا كيسالو نداف ةبسالو نالقام كيسالو نالقال یمالو



 ا
 هما قدمه ا سسس س

 ناکمرنالوا اعم هلتمالع قحهلوا مون مولعم هب هلج اد ینعی اذ م هردقو للعم |

 هدننیب هلج هکابوک هکرید حراش زسهلوا عج هللا نمرارحاس مز هدنآ نول

 افصنم فاشکو یدلیا ریسفت هلی رابع ا بغارو رولوا شلوا ىوتسم
 ۱ نالوا طسوو فصن هنس هفاسم كفرط یکیا هکیدلبا ناب هلیئرابع كنبو انن

 " | لاعتفا ( *اوتسال« ) هبلوا توافتم هلبتهح برقو دعب هنیفرط هک زولوا ناکم

 زازا هدنیفیک اي هدنبک هکر د هنسانعم قلوا لئام هنب رت یرب هنس لآ هدننزو |
 هدفرطرب هکت ردهنسانعم لادتعاو الث امن اذا ای وتسا لانش ردنرابع ندقلوا |

 رو لدتعا اذا "ىلا یوتسا لاش ردنرابع ندفلوا میقتسم بویلوا توافت

 دواي ردت رابع ندقلوا تیکی مات هک رد هنسانعم قمراو هلاک یفلناوح كمدآ آ

 .  اإ هدشا غلباذا لحرلایوتسا لاقب : .ردهنس انعم قلوب ینرارق بوراو هنیاب قرق

 دصقو اهبلا دعو ادعص یا [ *ایسلا ىلا یوتسا مث ] یلاعت هلوقو ةنس نیعب راوا
 ردبآ تلالد هب هروکذم “ناعم هسرونلهلص هلبسهلکیلا یتمپ یلوتساوا الع لبقاوا |

SANDE SESEهه ها و  

 / | یسبل اما هرکصندکدلیا قلخینرا یلعو لح قح هکردو فیرش یانعم یدعا |

 : هن زا دن و هب وست ا یسهیلع “هدا راوخ اب یدلبا د وعص هنص وصح ۶یس هی وست

 ۲ هل وست كنا ی رفوط بویلیا للخ نب وکت راس هدقلارا دوخای یدلبا قلعت

 اک | دوخای یدلیا هجون هنس هیوست كنآ دوخاب یدلیا ترشابمو دصق هنیظنتو |

 | هسرو) هلصهلایایسهدام ؟اوتسا هکیدیدهد ر اتب فلوم یدلوافرصتمو یلوتسم ||
 ردندینا قشهموقمتیآ ردبااضتقا ینسانعمقلوا یبتنمرییدتلابدوخای تانلبهبهتسنرب |
 ۱ هبت رلاقینارت یسهلک متورولوا هزاعتءابنرع هرزوانیتبنرع زاجهروک هنناب كفاشکو ۱

 عمدوحاب ىلع ؛ابهداروب امف كلهىا ضر الا «تونساب رعلا لوقنو یینناردهتسانعم ||

 ردب رقا هنريیعت یدلوا ن اسکی هلکاخ هد زج الطصا یلأم كنوب رد هنس انعم
 هک ردا هنس.انعم قلوا لئاع هنر یرب دو هدننزو لعافت ( ىو اسلا ) |

 هدننزو هلعفت ( ةي وستلا ) الئاغاذا ايو است لاق روئلوا رببعت قلوا رارب شو

 ۱ امهنی تی وسو ههتبوس لوقت رد هتسسانعم كل ربارب هنبرپ یرب یهنسن کا |
 5 3 روئلوا ریبعت كقلزود هک رد هتس انعم كليا راومهو زود ییهنسنرو تلدعاذا

 ۱ قك رغوط *یبش ربو اهیف كاهاذا لوهحنا ىلع ضرالا هيلع تيوس لاش هنمو
 یی هنسنر هدننزو ةاهابم ( ةاواسلا ) ایوس هلعحاذافاوش لاق : رد هتسانعم

 ینعع امهنیب تبو اسو هب هتیواس لوقت رد هنس انعم كمردشل رباز ههنسنرپ
 وه لاقب : رد هنس انعم قلوا لداعم هدنیفیکای هدنیک هبهنسنر هرو تیوس
 روت ریبعت هللا رکد "یشر وش هدرچالطصا ندانعمو هلیاغیاليا ایش یواسیال
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 زر ۱۰۹۹

 را روند هرب قاروف و بدحو طع یا هنس مهتاسا لاق رووا ینالطا
 كيئود هنلفاروفو هفلثیف هدننزو ماركا ( تانسالا ) رولک نونس ىم هنسانعم
 (ءانسلاو) هدنم زو الهایم 1 ةااسملا ( ةبودجلا مهناسا اذا ا وتتما لا ۶ ردهساصم

 ا اذا ءانسو الناسم هانا لاش :ردهنمانعم كلا هماعم ها هب هدننزو لاق
 ارس سا رواوافسو هبهلس ولنتصو ولئدش هدنزو هارج ( ءاونسلا ) ةئسلا
 )یر اولا یدننوا رکذ هد کنن ران هدنزو اصع (اتسلا) هدینعا
 لاذ 4و هنمو حراشلا لاق ردهنسائعم داد و لدع رسا هدم كفلا و یصف كنيس

 و۔ ناک لا ردهنسسانعم طسو و مکلا نم لدع یا [ هاوس یلع ملا ذب ]
 رط رهو هربغ یا نالف "لوس اڑا ل اب :ردهنسانعم ربقو ندا نی طسو یا

 یا ءاوس بولو وئسم یا 73 ناکم لاشب : رد هنسانعم یوتسو ژودربارب
 و هدمب رد ردصم لسالا ف یسهلک "اوس هکرد حراش هوطو هسرع وتسم
 لوا ینالطا هنس هورذ كفاط لسبخا هاوسو یدنلوا لاصتسا یرهوا فرظو
 ندنن از ینسل مات هدزدوکح راهنلا ءاوسو هورذ یا لبخا ءاوس ىف دعف لقب

 الربس هدسنعو ردیدآ عطومربو هفصتنم یا راهنلا هاوس هنبغل لوقت رد راسبع
 اوسوردرلباص دلاخ ن هاوسو ثرالا نب هاوسو رديدآ هفنالب ر هدنشاب كغاط

 روک هوساوسو یساوسو هوس روک ءاوسا یمچچ ردهنسانعم دامو لئم
 اوب رلطسبو رهدرداون رانوب هکريد حراش هل رک كرلهب اتو یصف هرلپلوا

 سن یا یسهک "اوس هکرولوا و یھتنا رلبدلوا بهاذ هنب رففوا عج مسا
 سو نوما ناسیو قیفحن یننلا "اونسا هدنرلنی ردبا بلطو هاضتفا یندوحو
 اهوا لوژم ھا ءاوسوذ یسهلک ءاوس هداروب هاوسوذ یا ورعو دیز ءاوس لا

 رابتعاوو هنسانعم لدعوذ رلرید ورو دیز لدع هکه-نن رد ربخ مدقم
 یعوفرح لعاف هدندمبام لردصم ارز ردینبم هنب رلتب ردصم كاب راهلک لدعو
 یراج هرزوا تیفوسوم هللا راعضاو فذح هرزوا روکذم هحورکم زمتوا

 [هدرد نوا كلا ( "اوسلا 24 ) رک ذب اک مدعلاو اوس لحرب تر لوقتو

 ولوا یونسم هدرل هجکوا یآ اریز رونلوا ینالطا هنسهصک یهجوا نوا دوخاپ
 هوو لدع یک هاوس هدرلنو هل رصق كفلاو ینو E ( یوسلا.)
 ر تر لاقب هنمو یک هاوس ردهنسانعم یوتسمو راربو 2 ریغو
 وجووتس«یامدعلاوريضلابیوسوردسکلابیوسودلا ونیسلا رسکیءاوسو رکذ اک هاوس
 دعو وه هاوتسا ردرلب وصنم هرزوا تب ردصم رنو هکرید حراش و

 يا تایید هدنلی وات ونسم هکرارولوا عوف يم هرزوا تفسو

 مدل یرف ةيالا [ یوس اناک ناکم تناالو نح هفلخال ] یاعت هوقو
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 هکردهنسانعم قلوب تلوهس هدنروما هسکر ییست و زدشفلوا بلق هاب ینا نو
 دونشوح هلحوک یمدآ رو 2 هبئر قراذا لحرلا یتسن لاقت : رده زا ج هکسکویو هروماف لهست اذا دز یتست لاق ردئرابع ندقلوا ریذیلوصح هلثلوهس

 :ردهنسانعم قعشآ 4 یشید كکرا 9 هانصر ادا االف ىست لاقب : 2 ردهنسانعم ا

 عیفرت امرع یا *املل ةانسماو دقع لاقب رونلوا ریبعت دس هکرونید هتیدش

 رود هب هغ وق ويب قرەلوا رار هلساودا ) ةناسلا ( رددوا ند سام

 هلیعف كنس ) وئسلا ( روند 4هقا ناليشوق هالود نوعا كمکح وص و

 « زد ۸ تاب قمر ا وص الر هقاب نالشوق هالود هدنن زو هحاوس ) ةوانسلاو )

 كبك و یسلعش كشن آ و ضرالاتفس اذا ةوانس و اونسونست ةيناسلا تنس لاق
 لاق : ناو امت ققاچ كشعث و اه ءوض العاذا رانلا تنس لاقب : ردهنسان

 میتشالنوئسپ مولا لاقب : ۰ رد هنسأمعم كکح وص ندوبق و هاصا اذا قربلا 2

 (ةینسلاو ةونسملا ) دررمف یا بایلا تونسلاق : ردهنسانعم قجا و | وغتسا اذا

 (ةياتسلا) ردیولقم هناي واو هدینا روند هضرا نانلوا یقس هلباهیناس هلبصف كرا
 (ةنسلا ) هلک یا هتبانسب هذخا لاقب رونید هنسبرتوک كنهتسن رب هدننزو 8
 ماع یا هنس تضم لاقب راربد لاس هدیسراف هکروند هل هلبعف كنون و كا

 راضعب و یئاه رلضعب اریز یدلیا رکذ ید هدنناب *اه ینوب فلؤم هکرید حراش
 هببح هکردهبنس یصا هروک هنفیدلوا یئاه ردرلبهاذ هنسلوا یواو رلسعب و یا

 تویکسا یجاغا امرخ رارید ةللاتهنس رلباریز ردششوا فذح ءاه ردهدننزو |

 هنفیدلوا ر ماد هرزوا قواع رد دوام نا ام تعفر دوخاي یدنلوا ق 2

 هدنزو مارک | ) تاتسالا ( ردر وک ذم بب رقنع هروک هنغیدلوا یواو و رد

 ادا اوتنسا لاق رونلوا قالطا هنس هغلمق ارز ردهن انعم قمارعوا دز

 ىف كنيس ) ىسلا ( یدلوا بلقنم ها واو نوا قرف ةبودحلا

۱ 

 هاغل وا راد ید لب روند هب هقاب نکچ وص درهبود هدنس هروح وبق الود

1 
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 "هل دشت كنو ویض كيم ( ةاتسملا-) اهرضیل اهادست اذا ا عبلانست ۲

 ۱ هکرولوا وشام ندنس هدام هبناس هروک هنغیدل وا یاب و هییلبا ن و سه نامز ندنرزو 1

 | سب هتضف ادا انس بابلا تنش لوق ردهنسانعم قمجا یک ونس هلئوکس تر
 | ناشلا عبفرو فيرش هللا رصق و ىح كنيس ( ایاتسا ) رولوا لو

 | هروسکم زمه ( انسا ) فیرمث یا ایانس لحر لاقب رددرفم ون و روند همد
 | هلتییصف ( ها .) "یواولا یدنلوآ رک د بشاب نون ی زا هدیه 8

 | هلاعف رولک تاونس و هلرسک كنيس رولک نونس یعچ هنسانعم ماع دو
Et:۱ د هغلةاروق هو یدنلوا ناب يادا افن هکهتن  
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 ىف ( یمسا ) هربغ هک ۸ بلعل نع فيفضل ءا ینمپ لوالا و ءاب- ىم
 . كسا هسانم وهو بره لافب رونلوا ریمل شادا هکر دهتسانعم مانه هدنزو
 هدنزو لعفت ( یمشلا ) ءربلنت یاهیسوه لاقب رونلوا قالطا هربلت و هدناع و

 ه هبیفر دوخاب هبسکر و 4 یم اذکب هاسلاخ : ردهنساضم قز ها دا ر
 | ةاهابم( ةاماسملا )مهب بسا ۱)ا بلا و موفلایمسنلاغ : ردهنسانعع قاوا بسقنم
 قم راپو هرخاف اذا هاعاس لاش :ردهنسانعم تكلا هرخافم هیئهح ناشولع هدننزو

 قعشراپ هبرار یر هدنازو لعاف ( یاسنلا ) هارا اذا هاماس لاف : ردهنسانعم
 ربخ كمذآ ر هدنزو یده. ( امسلا ) اوراب اذا اوماسن لاف : رد4ت_تانعم

 ربخا یف هوسیا ءا عاش لا روند هنرهش ؟زاوآ و ما نالوا هبنهح هلیج و

 یرهدلاو تكشرلترمطح رعماپ ی را و ردیدا لبح ر هلی كنيس ( هيس )

 رد,دآ هدلب ر د وحاپ یداو ر هبط كني( یس ) یابلا امهنع هلا ىر ردا ٤

 ردلکد مولعم یلامعتسا كندنفل ی يربغ ندنوب هدیرع مالک هکیدید ج نا
 تبار لوف رونید هنسبدلراب و هنغلنبدبا كکدم+ هدننزو اصع ( انسلا ) ئابلا
 .ردلهسم یمفلب و "ادوس و "ارفس هکردبسا تاب ساحرب و «ءونم یا ینربلا انس
 ربفورعم لهسم کر دنا یرلکدد یم انس تاب و ھا دم روند ید لس

 دیشجرب انس و رلربد ور هانس هلفلوا تبا هدنراید مور هکردواو یغد یعونربو
 تلصاا نب امسا تنبانس و ردبدا یداو رب هدنس هکلوا دجعو ردبدا سابل ریرح

 یدلپا تافو لوخدلا لبف نکل بولوا هدبشک هنسهتشر نینمّواا تاهما هجرک
 لانم هانس "مثلا ىنس لا : ردهنسانعم كلسکب هدنزو ءاطع ( هاتسلا )
 اعمار ( یلانسلا مدیا ) ةعفر ىا "انس ۵ لاقو ءانس اذراساذا عبارلا
 ی دجاو رد ریغ رفاش یرلکدید ینانس ندنرلیعاش سرف و و رذاذ خاتم

 كلير ( انسالا ) رد هدننزو یوصع ویو ردندحم هناکرح یونسلا ركب یا
 تلکشمم و هعفر اذا هانسا لاق : ردهتسانعم كاسكو و قمزدلق یرفوم رنک
 عا با دوخاب كشود هرزوا ر دوخاب تكمرک *یرعحا ندد+آاخ یعاعش

 ۶ عقووا تيبلا هانس لخداذا قربلا ینسا لاب : ردهنسانعم قمانیوا بویروب
 لا : ردهنسانعم كلبا ثکع هدرب ر هنس رب و باها ىف راطوا شرالآ

 هوبلبالوقیهنسنرب هدنلزو هدأت ( ةبنسنلا ) منعوم ىف ىنعي ةنساوثبل اذا موقنا
 :زو :اهاب ( فاناسلا ) هحف و هلهس اذا هانس لاخ : ردهنسانعم كاا ق
 E دونشخ هلکلبا یناکدنز نسح و ارادم هلا هک رب
 اعم قلزو هدننزو لعض (ینسنلا) هنرشاعم نسخ و هاراد و E اذا
 سگ هدانعموب رلنععب هکرید حراش ريغ اذا “كاست ل
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  هواسو همش یا هئواس تار لوقت روند هنبلاق و نمش كن هنسذ و و رونید

 هلکءد نیعصاوع یرهوح ردلکد ندعگاوعو و ردعضوم ر هدننس ماش هللا هفوک

 كنيس ( ءاعسلا ) ردندمهاوع هکردراو یخد هواعس رب هکربد حراش یدلیا مه
 حراش رولوارکذم و ردن وما رارد ناڪ آ 0 روند هکوک هکردم ولعم

 نالوا یراج هنسارج سنحمبا و ساح مسا ي یکضرا و ءاس و رجشو لخت کو

 1 م راقات و یک دم ر وو ی هو هکر هک
 قالطا ةن قاور كاذک هغقس یا كس ءا ا لوقت رونلوا قالطا هنغق

 ءایسلا میفر سرف لاش رونلوا قالطا هنرص كئا و زدیدآ سرف رب و روش
 ىلع هروعغب و بالا یا ءاعلا ترطما لاش رونلوا قالطا هدولب و رهظلا ی

 .هدننزو ع رولک یسو تاوعس و هیعسا ىج روتلوا قالطا هنلاش و دبح لوق
 ءادوش فا را هلولم ( اسلا ءام ) هلیصق كفلا و یرتسک كتنس رولک *اسو
 تكناروبْرم ردقحهلوا یسهدلاو كئامعن هکردیعسا یرلهدلاو كتعاج یرلکدید امس
 لو هلکعد ردیبقل ءاعسلا ءام و یعسا هب وام رلشتعب ردقو یفسا یریغ نو

 ( اما ) یدنا رلشلبا قالطا هلفلوا رظنم ناص و ربلد تباغب یدلیا ب
 دایص هدنزو لاعتفا ( ءافسالا ) N هغای ر هاروح اک كع
 نرحا هافو یغایا :E رح نلقعقج هنيدیصوھآ لوفلبع تیک باروح دنا
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 .ةایسما سل اذا دناصلا یتسا لاق رده انعم كلتا هراعنسا باروح ندمدآ

 یع واط یزدان لیس نابلوا یاکنه كندیص وهآ و رشاق ابظلا دیصلاهراعتسا وا

 رغ ىف الط اذا ابظلا دناصلا یقسا لاقب : ردهسانعم قمقح هنبدیصوها هدنتفو

 .ندهسک رب لوق ىلع كلا هحو و دصق هنترایز كمدآ رب و لیهس علطم دنع ان

 ۱ تمس ووا ةراب لاب هندمعت اذا هریقسا لوقت ردهنسانعم كلبا سرفن یرلهناشن

 تاکرح كرنب( اعسلاو مسلاو ) هليو یرسک كنز ( مسالا ) ربحا
 رود هنناشن و تمالع كنهنسن ر ردتعل ر هرکس عوج رم كفلا و ید

 ندنرع و یهوح و هثمالعیا هایسو هو ازک هیسا لاق زدد خاش ندنسانعم ول

 نوا زببع و لصف ندرکیدکی روند هظفل نالوا عوضوم هنسازا كنهئست رب
 یاس 1 یا یجج و تاو اما و ءایسا یجب رولوا ریبعت دآ هدیکرت و مان °
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 واع هک ی دیا ومس یرااصا كرلنوب هکر دا حراش هلیصقن و ین كناپ و رو
 | .نورصب و رگ شنا ناتو واع هنن یریسقت هلتمالع كف وم رد هم ۳

 ۱ هش رب هدن زو هب دات ) ةرعستلا ( ردم واعم لاامسا نالوا هدن لب نویفو

 ۱ ۴ وعلا ( هلاعسا هلعح اذا هیعسو االق هام” لاق: : زد هنسانعم ا عنص ۳

 | او وم هبیمسو هایا هام لاقب : رد هنسانعم قموق دآ ید وب هيف ۰ ك
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 زرروما هفئام هرگسادف»ردش راف هلا وسپونلا ندنربف ثكنپم هکر ود 4غا ربط
 لوش دوخا رولوا للاز ندع نالوا هدنکو کس تیءرابچب لوا هیمهس - لا
 ملک ناولسسو هوا ردبا عرفا هدکدنروجا همدآ نالوا نیک# هکر وب هارد
 هم بب 6 ردبآ همشجر هدفب مش سدقفو ردبعا یداورپ هدندرو_یس هی
 ( هبلسم ) راردبا ربتهلکنا سا ردبا ناپ رح هرک ییا رب نامه هدن وآر د
 ( لسلا ) ردد اا نازه 1 هیاسو ردیسا تاب رف یطب ر دزو هنسح

 لاسمنفا ) هات ال ) رذب دآ یداور هد هااپ هد 4 رک كمالو ہد زو ی

 ىف ابلا تنمس اذا ةاشلا تلئسا لاف : رد هنسانع» كمروس راوط هدنزو

 هدنادلو هدب ردام نطب هک روید ۵ یرد هقفوب لود هدننزو اصع ( العلا )

 لا بوریص ندنزوب هد یفیدغوط رکا رافج هجره یرنکاو ردیا دلو
 شا هدیکر روالوا الطا هال وا هدیشاوم و هدناسلا رولوا كاله دلو هبا
 ما یا لہج الس یف اوعفو ۰ لالا هنمو رواک "السا یمج راردبا ریبعت دوسو

 هد هود اکرا ارب ز رووا برس هدندلوا راجود هاح لکس» رب ینهب بعص
 نیکسلا اب لا اك نطبلا ىف اللا عطا لاض اذكو زلوا یرد لوا

 روخلوا دارا هدفدلوا راوشم هد هحرد تیاهن شبا رب ردلنم ید و ییهب مظعلا

 هدجر رولوا ردصم السو روند یوالس هدنتس ردیدا هدلب ر هد رف۰ السو
 عبارلا پابلا نم الس :اشلا تیلس لافب : ردهنسانعم قشهراب یرد نانلوا رکذ
 شاهراب یرد ییدید الس هدننراف هدننزو یرکس ( ابلسلا ) اهالس مطقنا اذا

 | هركتملدقدرغوط كياوبح اب كنواخ هدنزو هدأت ( ةيلسنلا ) رونید هلوبق

 خرما یلس لاقب : ردهنسانع یفءهرفج بوکج یبیرد روک ذم ناتلوا ریپمت وص
 ندفدرغوط ناوبح اب تروع هدننزو لاعتفا (*الن-الا) اهالس عزت ادا ةاشل وا
  تحرط اذا ةفانلا تلتسا لاب : ردهنسانعم كلبا حرط هرمثط ینکوص هرکس
 وعسب*یفلا امس لاخ : ردهنسانعم كلسک وب هدنزو ولع ("وعسا ) یراولا اهالس
 | هالعیا هب امس لاخ هنسانعم كاك وب رولوا یدعن» هلبفرح ءاب و مفنرا اذا اوس

 راک هنن نالف ندقاری نمی هاب دعب نم مفر یا ٠ یننا یاس لاش و

 ٩ ردهنسانعم قفج هراکش ومو مدلبا لاردا یک کرک ین آ ھلفمتوا صاخعتا و
 رد هنسانعم نیلسکوب هلرمک ننءدمه(داعسالا) دیصاا اوجرخ اذا موقلا امس لاذ
 | یا و هاا ماعسا لا : ردهنسانعم كلبا معو مسا و هالعا ادا ءاع# لاق

 رد هبلاغ تف- رونبد هرلدایص ناقج هراکخ هدنزو ةانمن ( ةاععا ) هلاعسادتلمح

 ؟ردهنسانع قعش ۲ هرزرا یشید كکر ۱ ههف كنيس ( ةواعسلا ) رهدرفم یاس

 ناورشو ادرج وا يا واج و هوش قالو ا ۵ انا ة الف الف
2 

 دود

€ 
1 



 رد و ۳ نزن تنیس 2 ءایقسلا 1 رداع ق هاو درب 3

 هدفلس هدننزو همس ( هیفس ) ردعضوم ر هدنس ءارفصلا یداو هلا هنیذدمو
 .كنوا ی رلکدید ناذدوح هود هد زو لعش ) قستلا ( ردیدآ ويقر هد هکم

 هتک | اذا ناذوحلا لبالا ,RE EK لاق : . رد FRR كمروعم هلغمالت وا ېس هزا |

 ردهنتسانعم قعءاف هحوبا هلکغیس هنعا یک کرک بونلوصو هیلع تنم ابطر

 رو ةاهابم ( ء5 املا )ا یواولا یورو سلا لبف اذآ یللآ ی 9
 ,قمسح اذا هاک اس لاق ۱ زد هنسانعم كليا قیدصت و اضاقت هدننعص هہلاطم هیسکر |

 6 ولتسلا ) هلبئوکس كمالو یصف كنيس ( ولسلا ) یواولا ةيلاطملا ف هیلع ۱
 یهنسنرب هدتنزو تع ( یلسلاو ) هلبعع كنيس ( ناولسلاو ) هدننزو ولع |

 نع السو اا لاقب 6 رد هی ا اخ قوا هد دازآو عراف ی ۳ نا بودونوا .

 عرفو ىنعي هیسن اذا عبارلاو لوالا بابلا نم ایلسو نا اولسو.اولس هبلسو
 قہ كن هنسدر ىسەدام ولس درو هتناس هدراصب كف وم ةر د مر ء لهذو ۱

 ( ءالمالا)رولوا یزال یانعم قوا س ردع وص وم هنس اعم قلوا لئاز ندو ۱

 :رد هنسانعم كلبا لد هدازآ نانا بو ردن ون وا a دندآ 7 هل رک كنه رمش

 ندنطغل ءالسا هدننزو لعذت ( لس 9 اونما اذا مولا ىلسا لاقت
 :هلوک ریشاب حصن ضعب همدآ نالوا كانغ الثم رد هنسانعم قلوا یلستم ردعواطم ۱

 (٠ ةولسلا ) یلستف هنع هالسا لاقي یک قاواب اقلا یئمطمهباکبا بیبطتو فیطلت
 رود ه رطاخ تغا رفو دکل م دازآ ند هتسن ر ردعما هلرعطو یھف تا

 . ریست كب رغ ناوسنو هنسانعم لسع رونید هلاب هلص كنيس ٤ ةناولملا )۳

۹ 

 هد هغو لوشو ردتغل هد هغ كنيس هدنو روند هغو یرافدنللوق نوح |

 .هرکصندکدزا هلا وص بوراقح هدقدنلهایس بودنا نفد هرڪا موق ینآ هکر ونید ۱

 .هدننزو یولب ( یولسلا ) رارولوا لستم ندقشع درد هلکمروصا هقشاع |
 رد ججرتم  ردیدرفم ءاولس رددا شوقر و هنعانعم لسع روند هلاب دو

 فن نا س رولو | همش هنیح ردلب هکردشوق یرلکدید هولب هد شوفوا

 ۱۱ قو هه رولوا یشحو كب ردرلشوفوب نانلوا قب ز رو قوس
 یولتسلا لرنادق * هیئلاو دصااب ینلباق » .هتفلع لیئارسا لا نم « ردششوا
 هثیش ندیا یلاستمو راف یبذ اقلطم یولسو * هبف لع نلل لزنو ۰ هبلق ل
 روند هغو نالوا رکذ e هناولس هلیعط كندس 1 ناولسلا. ) روتی
 لوش دوخای رونید هنبوص نالبجما نوجا قلوا یلستم ناولس 4 هکیدید _ عب

 شاخ د ی دے ا ام ےک
aca LK nen رت یخ ندا 



 ٩ . ر

 متا یا وهنا عام هبق قس لو ار۴ بز قو تبلت تا افا
 م درشل اع ھن ر هبشسا و + ۲

 آب ها و و هاقسا هبف لا و كلابقسوا هلا اف 4 لاق یا هافس لا رددحر
 لوقت رد هانم« ثمرپ و یرد نوعا قاب مولط دواب كنرب و یولط وس
 ىج را وس ( قالا ) ءافس هلضلپ اهاوا الومء هافس 4 بهو اذا هافسا
 نانک ( ءافسلا ) هدننزو نامر رولک هافسو هدننزو ینه رولک قس یمم روند
 هاب رد هرافسو هلا همه رد ه هافسس یوم رد ناافس یم رد هفلابم هدننزو

 ) مکس كنيس ( قسلا ) ردمسومر هدار نشد هدنلزو ىس ( سلا
 هلا هسح نالوا ندوس هدراسب فلژم رود هوس نانلوا قس هبسیدنک :

 کا نالپ راوس هلا وسو هب ینسیام وهو یس مک لوفت ردر یرلمجم هلکلغا
 اوس نالوا اقستسا تله دانو نسم یا قس هعرز لاغ یک یوفسم روند
 هد بغ كليس هدنوب رولوا عمم «دنندب كيالوا قسنسم هکروتید
 | راس هدنیعا هک روند هب یرد هففوب نافج 4م هدنشاب دلو ناغوط یکی و
 | ل راک دنا ربسیعن كلوص ویو راردبا حرطو نش یا رولوا وص

 ) وند هنبکا نالپ راوص هبا وص راذآ دوب بم كيم ( یوفسلا
 هافسنسالا ) قسم یا یوفسم مرز لاخ رد وسنم هنلتفل ینسم هک اب وک
 وا قسنسم هلککر وص نانلوا رڪذ ی رلکدبد قسم هدننراق كمدآ رب
 ةببط بلك ىلا هنطپ ىف ممشحا اذا لحرلا س لا : رد هنسانعم
 رو قز یر ردجوا یعاونا رولوا ند هدراب دام یت راع ءاقستسا هکر دحور ثم

 رد هنسانعم كسا وس كح هحا ندمدآ رب اقستلاو ردب یسب رم و یلط

 رد هنسانعم ینمسوف هلبا لغو برمذیام یا ایغس بلط اذا هنم قسنسا لاقب |
 اودمدآ رب ید وب هدننزو لاعتفا ( هافنعالل ) ابها اذا لحرلا قستسا لاه

 كتو لعو یقسنسا ىع و لاق : ردهنمأنعم و

 رد هنسانعم كمروسو ايق ۶ اذا لحرلا قتسا لاش : رد هنسانعم قمسوق .

 او ) بلو ىر کم كنيس ( ةيافسلا ) نجس اذا لحرلا قتسا لاقي

 ؟ ضوح و همدجو داوص رونبد تموم تاج دا ون 3 مو
 دننزو ءاك ( ءافسلا ) هنسانعم هب ردم رود هاق كج هجا وص هیافسو
 ج رلروف دوسو وص اکا رولی زود ندنسب رد نوبف یلقوط هکر وند همولط
 راج ردسا هدننزو یرشب ( ابقسلا ) رول .قاسو تایقباو هيغما

E نالوا یریا یس هرطف كني رومغب هدننزو غ ( ىقسلا ) رونید روس 
  ۱وند اب یرلکدد قل هغوقو ینوا ریصحو رولک هیقما یعجج

۷ 
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 رطاق هدنورو كیاچ یغایاو بارتلا لقن اذا نالف فسا لاقب : رد دن او
 قلتو 5 :bg ءاوغس هلع ذخا اذا لحرلا یتسا لاق : رد هنسانعم كغدیا

 تكمردتا كا هفلش و كلغيفخ همدآ رب و تله اذا هقانلا تخم لاق : رد هناا

 تلبا كليتوك همدار و ةغلاو شيطلا ىلع هلج اذا انالف ىنسا لاه : ردهنسانعم

 نسا لاق : رد هنسانعم قلوا هیفسو هب ءاسا اذا هب یتسا لاق : رد هنسانعه

 اغاربط نال رواص .هدننزو غ ( یتسلاو ) ( یایسنا ) 3
 هنسانعم رابغ روند هزون هلا دم ( هابفاسلا ) روئبد همدآ هبفس ینسو روید

 0۴ هدننزو اصع 2 افسلا ) رونید هلی نرتوک بودم زون یاربط لوق ىلع
 عبارلا بابلانم افس سرفلا یفس لاقب : رد هنسانعم قلوازآ یچرپ نالوا هدننلآ
 1 هب لاقش روند هغلقب راو هغلن و زو رونید هغاربط افسو هتیصا تفخ اذا

 ,ky اغسو رددرفم ةاغس روند هرحش نالوا ولنکت یرلحواو لا ره یا

 لاو هغس اذا عبارلا بابلا نم افس لی اب لاق :.رد هنسانعم قلوا هیقس
 هدننزو رجا ) یسالا ( ترا RK E هدي تبقس لاقي : رد هنسانعم قمالتح

 (اوفسلا) ةيصانلا فیفخیایتساسرف لاقب رونید هنآ نالوا هحزآیجرب كننلآ

 هب مس یا *اوفس ةلغب لاقب رونید هرطاق هدنورو تسح هدنزو ءارج
 هدننزو *اسک ( ءافسلا ) رونید هکلسک یدوس كنهقاهدننزو ءامس ( ءافسلا )
 یاب هلال تاک رخ تكنس ( ناب ) هواونیا هژاقم هب لاق : ردهنسانهماود _

 ندلودفرد هبرقرب هدنساضق ةاره هلیصف دوخاب یرسنک كس( نایقس )ردندلاچر

 هدرصب هلاصف(ناوفس)ردب وسنم اكا ینایفسلا حابصلا نب لیعسا نب دمع دجا
 : ردهنسانعم كلتا هلماعمومو هناهیفس هنب رب یرب هدننزو ةاهابم(ةافاسملا)ردعضوم رب
 ) یس( ا)هاواداذا هافاسلاقی: ردهنسانعم كلیاتاوادم هب هتسخوههفاساذا هافاس ۹

 (یوفس ) مانیا فسلحر لاقب رونلوا قالطا هب یجغنوق هلیسه لعاف مس
 رد هن سانعم تمردنودزوب هدننزو لاعتفا ) ؟افتسالا ( ردعنصومر هدننزو ۳ ۱

 هلینوکس كفاقو یصف كنيس ( یتسلا ) ئابلا هفرطصا اذا ههحو یفتسا لا

 وصو قمراوص هل رسک كنهزمه (  ءافسالاو ) هدننزو هبدات ( ةيقستلاو (

 رلضعب ینعع ءاقسا هاقساو ةيقست هاقسو ابقس هاقس لاق : ردهنسانعم كمروحعا

 تلالد هب وص *اقساو هکمروحا وص هیقسنو یقس هکر یدید بودا قرف یرلن وب

 هل داذا !افسا هاقتساو ةغشلاب اهو ةيقست هاقسو ابقس هاقسلوقت ردصوصخم هکلیا

 يا هضراو هتتشام قسا لوقت ردهنسانعم قمراوص *اقسا هکیدب د راضهبو*ال| 2

 ۶ ردهنسانعم كلا نیبعتوص نوح ا لوات هیسکر افساوقس شععبلا دنعو امها

 يا ارعدیز یتس لاقب و 4هلزنایا تیغلا هل هاقسلاقب و*امهللعحاذاهاقسا و هاقسلاق

 لاو رد هد راب زد هد رج راطصا مر جت ویلا تصور لطف یورک نسبت
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 هدن دنرغاچ هفلغ اس ردیف 1

 ره ( امسال ) هاب الا لا اس لا : رد هنس انعم كلنا فیلتر

 یا یسب 4دحاذا هاعسا لاش ؛ رد هئس امم كما پسک لها یدآ ر 4 رمسک
 وما لب رر هازا یز ردهنسانعم قلطاور ین اح كينآ رو بسكب

 هالسو ثم رکم نر اف هفرشو دم عاونا هبهف كيم ( : امسلا ) هوبلطا اذا
 ةالملاو ةمركملا یا ةاعساا لهاوه لا رولک یعاسم یممچ روتد هتبمو لفو

 | ىدلبا طاف, هلكلبا تا هلیاونع مالکلاق هدنارب مرکلاق یرهوح دملا عاوتاف

 ( هاعسن-الا )ردنبلم هبل اونع مركلاف 4۸, دحام سم عسا هکر )۳

 بلاک نوا كلما هبفر مام سبل لوق نالوا قنعم یضعب كنسهبفر مدارب
 .یستسا لاا : رد هنس انعم قاف فیلکنو بلط ییسللا راکو بسک ېک
 نشو باب + ۵ قبل هنسب قنهانا هسفلم هب ىدؤبام لسلایم ةا انا ديلا

 رڌ اما نا هدنزو ای ( ابن ) یدنلوا رکذ هک هنرد هلاعس مس

 ریشه یف رلتتدبو دورو كمالسلا هبلع یسبع رد ربمضیپ ر, ندلیارسا یب هایی
 .ردیدآ عطومربو ردفیها هللا همم 5 حراش ردنفل هدا هم نبع ردشلبا
 ا وينو صف تبع ( هاومسلاو ) 4 رنک كنیم (نوعتسلا )
 هعاس یا :اوعسو لبللانم ةوعس لاغ ردوزجر ندنامزو تقو هک رد هنسانهم

 هدننزو هرم ( ةوعسلا ) رونبد هنروع نابردو هطبلسو ابح یبو هدرپ یبهومسو
 یشاب:ویلاو هسوصخرب ( یعاسلا ) ردیدآ لجررو هنسانعم همم رونید هموم
 اما ىلع عاس وه لاضب رونید همدآ نالوا یلاو هرزوا تع اچو موفرب دوخاب

 : رونید هنبرلبشاب هجوفو هنبرا هدرکرس كن اراصنو دوبیو لاویا موف یلعوا
 و فرصت هلبعف كنيس ( ةاعسلا ) مه: ر یا یراسنلاوا دوبیلا یعاس وه
 دیک یشیدهدنن زوهر ع ) هابعس )هبلق وهف زیاهاعسهیفی دحام لاق ۶ ردهنس اعم

 زو یار م ( یوامسلا J نوک لبا مس

 !الع روبض یا یواعس لحر لاه روند همدآ لو روبص هرفسو رهس

 ١ ورم راوکخوخو ذیذل هدننزو هبغال ( ةيغاسلا ) ( ىئابلا ) رفیسلاو
 1 ا را دن ند هنباس کد حرا ةدیذل یا ةف اس هب مش لاق روید

 هودپ زوت دوخاب قمرواص یاربط لب هلئوکس كافو یعق كنيم ( یتسا )
 لج و هنرذا اذا ابغس هبفسسن بارتلا خرلا تفس لاخ : رد هنسانعم تامرتوک

 ارتا جرلا تفسا لا : رد هنمانعم ىس هل مک كب «نسه ( هافیال )

 لحن اذا یمهبلا تفسا لا : ردهنسانعم كلكود یرلفلف كتواو هتفس ىع

 اباق بونلترس یرلجوا كنس هلبنس نیک او ردنوجما ها یاب تب اهافس
 2 ۰ یارمطو هلبنس فارطا نشخ اذا عرزلا قسا لا ۶ رد هنحاتعم
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 هکرد هم مسا رس هل ون نیئارساو نییارساو هللا هزه لاو هل هی

 رد اربع ظفلوب کرد حراش ردیعما لوق ىلع ردیبقل كمالسلا هیلع بوقعی |[
 هدنوب و ردیبقل دوخای یعخا كن وقعب ترمضح ردکعد هللا دبع دوخای هللا ةوفص ||

 ما ون دمدآرب هدننزو ةاهابم ( ةاساسلا ) یواولا یک لاکیم ردتغل ید لارسا

 (وطسلا) یواولاا هخوو هربعاذا هاساس لا ا كلبا شنزرسو رییعت و

 مشخ لوقع كلنا هلج بوبا رج هرزوا هسکرب هلیعت ف درانبس ( ةوطسلاو )
 اوطس وطسب هو هيلع اطس لاق : ردهنسانعم كلیا رهقو ذخا بوهرواق هلئدشو

 لاقب ردلمعتسم هنس انعم قعئاط بولاغوج وصو شطبلاب هرهقوا لاصاذا ةوطسو
 قعازوا لا زدلیفتسم هتسنانعم كمو یعاط ماعطورخزو رام از

 كع رو یرهنا ولنادیمو كريس ینرلعدآ تاو هقاذاذا ماعطلا اطس لاقب هل روصت

 هلفعشآ روغو زسب وص ههقاو وطخلا دعبا اذا سرفلا اطس لاقي : رد هنسانعم

 لاق : رد هثنسانعم كلا لاغ.دا هنح رف كن هقان ىلا نوحا جارخا ی ینم لوا

 تاو لعفلا ءامنم ابفام ج رخل اهجر ىف هدب لخدا اذا ةقافلا ىلع یعارلا اطس

 بکراذا سرفلا اطس لاق : ردهنسانعم كتک هنشاب یدنک بویلسا ینئکر د
 | لاقي + رد هنتسانعم كلا دیدشت هبهسکرب هدننزو ةاهابم ( ةاطاملا ) هار

 لاق روند هنآ نانآ ولنادیمو ككربس ینرلعدآ ( یطاسلا ) هيلع ددشاذا هاطاش

 روند هنآ نکید یرفو یک لع غار وق نکرد کسو وطخا دبعبلا یا طابت سرف

 .یشا ندنصرحو ندنوهش ةبلغو هرضح یف هبنذ عفرب ناکاذا طاس شرف لاب

 نوزواو روند هروغوب ندا موجو مزع هب یروسرب لوا ندنسپ روس هقات رب
 یعس لاقب : ردهتسانعم كلبا دصق هدننزو ىعر ( یعسلا ) یئایلا رونبد هبهنسن

 عیرمم یشم, یعس هروک هنناب هدراسب كفلّوم دصق اذا ثلاثلا بابلانم ایعس هلآ |

 لاقي : ردهنسانعم كلشيا شياو ردع رفتم ندنآ هراس "یناعم ردع وضوم ةنسانعم ۱ ۱

 ردهنسانعم كمبو یشماذا لحرلا یعس لاقت ۶ Ea كع روبو لعاذا نالف یعس |

 | یعس لاقب : رد هنسانعم قلغوف بودیا زغ یمدآرت و ادع اذا لحرلا یعس لاقب ||
 | لاقب :ردهنسانعم كلا بسکو ردفراعتم هیاعس هدنوب هکرید حراش هن متاذا هب |
 تعس لاقب : رد هنسانعم كمع هغلوبسور ه راجو مهل بسک اذا هلایع ىلع یس زا

 ٠ ( ةياعسلا ) نملوا لامعتسا هدهرح ردندصتاسخ انعموب هکربد دحراش تغباذا ةمالا |
 ىس لاق : رد هنس انعم قلوا رسشابم هنلبصح یریمو تاکز دو دناتک

 قیدلوا فلکم هلدبع ناننوا اعستسا هباعسو تافدصتا لع شاپ اذا ةیاعس یادت

 نوا صیلخیتس هبق ردبع رد ردصم لصالقو هکربد حراش رور هلو

 | بلط نوحاانز یب خراب هدنن زو ةاهامم (( ةاعاشلا 3 رد هنسس انعم ا بک
 aon یو م ویو



 ۱ و ۴ ۹ اس ر

 E TT O E o رک نا هزم ( لیارسا ) مهنارس رانخا یا یا تولا یرتسا لا
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 قاط روب رج رولوا ردصمو رسو یدیا ص و ردیا مسو هعونسوم
 ردش «دزوه» وو تنساباذا اورسو رسل هدا رجلا ترس لاقإ +: رد هنسس اعم
 ندننکآ یتسابل رد هنس انعم ی بودبا فرط رب ندنرزوا یدنگ مدآ ر ییهنسل رو
 هنل اساو فرش هسک رو هافل اذا هنع بوللا ارس لا ېک قغآ بورفج
 ( 9ا ) رکذیس اک رولوا یغد مسا هدنویو رد هنس انعم لوا دن یم
 تيرو اسع ( ارلاو ) هبعف كنب ( ورسلاو ) هدننزو هحاس
 ؟ رد هل انعم ینلوا دنت رم هلنلاصا فرمش مدآرب هدننزو ءاطع ( ارلاو )
 مآل ا پابلا نم ورسو ارسو اورسو ةو ارس یرعسو او لجرلاورمس لاقي
 ۳ دام هدنن زو ینغ ( یرسلا ) فرشق :ژماذ ناک اذا عبا رلاو لوالو

 زا یک "امرک رولک هاورسو هاپرسا یمج رونپد همدآ دوم
 رولک تاور یمجچ كنوب هبصف كنبس ردبظفل فرم عج مسا ندآ
 3 ) رک كنەزمه ( ءارسالا ) رولک اارسو تابرس یعجج رد هرس
 ٤آ بودا فرط ر نشر زوا یدنک مدآرب ی هنسل هدرا وب هدننزو هات

 نهسفو مش هبرسنو دنع هافلا اذا هارمسو هنع بوثل یر لاقي : رد هنسانعم
 نا اذا لوهصا ىلع مهلا هنع یرس لاف ردلمعنسم هنس انعم كلبا فرطرب

 : : رد هنس اجنقلوا فرطرب هصفوغ ندوب هدنزو لافتا( "رمستال)
 اروز هلحوک یغدوب هدننزو لعفن ( یرمسنلا ) فشکنا اذا مهلا هنع یہا
 رایت لا : رد هنس انعم كغدبا هراج یلهطوا لوفلع كلنا كادنغزم

 اس هرس هکر دداا ناپ هدنسهدام درسفو فلوم ةبرمسذخا واورسسلا فلکتاخا
 سن ریت ردهبانک ندعاج هکردبوسنم هنظفلرمس روتبد هبهبراج یلهطوا هل
 لوا لادبا هاب هللاا ءار یدبا ررمسن یلسا ردلعغ ندنو یرسنو ردن دناببق
 4 یار لوفیلع روند هفوا هدرخو هصف هالا تاک رح كنيس ( :ورملا )
 وا ربسغلا ریفصلا مس یا هثلثم ةورمسلاپ هامر لاخ روند هتالوا نوزواو
 مل روید هب هفراو هرس هدننزو اصح ( ةارعلا ( هلوطو لستلا ضيع
 راپع ندننو یفیدلو عافترا راهنلا ةارمسو هماححف رد تاورمس یمج هنس انهم
 رداء قبرطلا ةارمسو هعافترا یاراهنلا ارم هنثح لوف ردباءز قلشوف
 ۱ سس( ویلا ) هتتم یا یقیرطنا :ارمساو ذخا لاق ر در ابع

 زا نال ( تاور ردد رفر هدنساطق ځو رد هدلب رب هدنب رق طایمد

 ةا. كلا رابتخا هدنزو لاعتفا ( ءارتسالا ) رده رقرب هدنسانق ناتسحس

 دونساتمم كلا ذخا ینراتخو هدب رک تن هنسن مو مهترتخا یا مهتب رتسا لوقت
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 هلمایق هنکرادن ا e ملط هب هروب م تیفبک هدکدتبا تالا دنفررط

 نی ةي راسو یدیا كالاجو هدنود تیاغب هراس هیلا یومو رایدلوا ملاس ندنرارکم
 ةيراسو ردندنباتصا هنع هللا یضر دیلو ندلاخ ردندنسهلیبق هفینح یننلا ورت

 هینغ ( ةي مسلا ) ردنذ اا دلاخ ترّسح كلدک ىجا دیبع ن ةطس نا
 یرثک او رفن شب یلقا هکر ونبد هرطسف نوش ناتلوا ریس ورا نعشد هدننزو

 نهار هدنتفو هعک رد هلعاف ینعع هلیعف هکرد مبرتم هوا زویئرد دوخاب زویچوا ۱
 هدیرکهبرس دوخاب روئلوا ریبعت هتج هدرجالطسا هکرونلوا قالطا نوح راقدلوا

 . كچوک هب رسو رولوا بختنمو هدب نک هنبلا روک ذم یلیخ رد هنسانعم هصالخو
 زا رفا هرس ندرکسع هدتنزو هدأت ) هب رسلا ( روند هنرغ نالوا رودمو

 دناق یرس لاق : رد هنسانعم قماللو نوعا نوش هرزوا ادعا بودا بترو
 هودج نالوا یراج هغلامرخ هدننزو ییغ. ( یرسلا ) هب سا درحاذ. شا
 عاص ی طقسلا دها لا "یرمسو هلی كس رولک نا رسو هب رسا یعج زود

 یدو هدننزو یعس ( یرس) زدشک تعاجر ندمالعا هدنمان یرسو ردفو رعم

 كن ییاصکلا ءاربلا نب ةحلط ردندنلاچر يسن حج رزخ یرس نب مف ردنداسا

 هدننزو ءاس ) هارد ( ردشلک مدآرب هدنعسا یر یخد هدهفینحوتو ردندنلست ||

 هنسرقو كنهنسنرره هدشنزو ةاصح ( ةارمسلا ) رد ارس یدرفمردیدآ رر |

 ةارسو هالعا یا لسبباو راهنلا ةارس هنمو هالعا یا هنارس تولع لوقت رود |
 نارهز ةارسو هلی ةارمن ردیدآ عنسومرب قر هوا فاض» ۵ هدیدع لئابق فا :

 جا هکر فاغلا ةارسو هنابش ىب ةارسو نرفلا ىب ةارسو رجا ةارسو زنغ وا
 هارسو ردلتشم هبهددعتم یارق دوب هک عارکلا :ارسو رد وثحم یلابخو یرف |

 ردهلنبتعع هک مدق ةارسو منابصلا ةارسو ناهلا :ارسو نالتخ ةارسو فیس ىب |
 قرط یلاعو دو هكم قرط لغساو روغ كنو هک ف ئاطلا ةارسو موته ةارسو |

 رده رقرب هدهرصب هلل رسک كنيس ( ایرس ) ردعضومر یسلجج رد نزاوه راید
 0 رد هب رقرب هدرصع هلا هموعشم یاقو هوم: ناس ) سوقایرس ,)

 رو)لوا قالطا هنالبراو ردع ومر ) یراسلا ( رده رفر هدماش هدنننو هیس

Jیواولا رونید هنالسرا هدرانوب هدنرانزو لعاف مما ( یرتسااو ) ( یراسلا  
Jفلوم ردیعسا رش فورعم هلعساو هلئوکس ا سف كس زا ورا  

 كنهرد هلل رب یصوبو نیلاق كغاط ورسو et ریلسفن هلکن وب یرع ا
 | هنوکرب رولوا هرحما تابنو ردقح هلوا یرکو كغاط هکروند هراب نالوا یییام
 ۱ 2 و ردبدآ كدروب نالوا یراهاک رارق, كند لب رجر روند هرفج ر 8

 ثیداحاو رس نیدجم ردنداارسو یدنلوا رکذ لئاونع ایت | هکردیتمععاوم
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 3 4ب-هابف عج یر و دساونب یس ردپسهیب عج و ارز رد رد ردصم هد زو
 ۲ یصف كنپس ةبرس و هلبصف كم یرمسم و یرسو یھنلا رلپدلبا لامعتسا تنم
 ثنک 4وپ همک رداردس» هدننزو هانک ( ةبارسو ) هبئوکس كار و یضو
 راس ازا ةبارعو ةپرمم و یرعسم و یر یرمسپ لح رلا یرمم لا : ردهنسانعم

 ۱ تنکوک جانآ و هارسا اذا هیرمس لاب رولوا یدع"» هزر ۸۷ و لیلا هاب

 بد اذا رجلا قرع یرس لافب : ردهلسانعم فک بورود هلآ رب دارم
 ایا ههانم یرس لا ۶ رد هنسانع» قمآ عانم هنس هف را دل راواع و شا رالا تسع

 ه4وو تام رو هک یغد وب هل رک تیری ( هارسالا هاد رهلن ىلع هاقلا

 او رولوا یدعنم هدانعم و و یرس ییعع لحرا یرسا لاش : ردهنسانم نیک

 . ناجس ] یلاعنهوف و لباب هربس اذا ۸یرماو هارعسا لاب رولوایدعت هددایف رح
 هرژوا روکذم هجو ینمب هربس هانم وا دیک ات ةبالا [ البل هدبعب یرسلا یذلا

 ندزّوجت هکر ولوا نوجا دبکأت یسهلک البل هلغلوا هنسانعم كروب قفو همک |
 ا هک البل بولوا هنسانعم ربیسن افلطم هففلوا لومجحم هدیرج دوخاب ردصانم
 . فارس ینوب راضعب هکیدبد هدرئاسب فلوم رولوا سهوا داریا نوا تفو نایب
 ۱ هدیه یرسا یدعا روند هب هعسا و ضرا :ارس و رلیدلبا فیرمصت ندنسس هدام

 . هلکلیا لج هبلغینیونآ یرمشخمز و رولوا هدنلبوأت ضرالا ةارمس ىف + بهذ یلوق

 قارار و یدلوا پهاذ هنفیدلوا داربا نوا چلت یتفیدلوا ارسا هدلبل شعب
 0 :ارمسلایا راس اذا لجرلا یرسا لاقي : ردهنسانعم قمراو هدالب مان
 "ارمسلا) یرمس ینعع یرتسالاش : ردهنسانعم تک دیک ید وب هدنزو لاعتفا

 یرعسلا ربنکلایا ءارمس لحر لاش روند هیدآ ندیک هصک یرتکا هدنزو دادش

 روند هکرید و رولک یراوس یمج زونبد هاحس نالک هبا هک ( ةیراسلا )
 ۱ هدراسو هدرارداجو ندرافابا نالواهدراهناخاویدو هدرلعماچ هکردهنسانعم هلاوطسا

 ادلب رب هدننلاپا ناتسربط و ردندنسانعم تعفر ردنرابع ندرلکرید نالوا
 گردناذ لوش منز نإ ةيراس و ردبوسنم اكا یورسلا دهازلآ نب راد ردیدآ
 هدنمارعهدنوابن هافلوارکسعرمس هرزوا ممم ندنفرط هنعههایمر قوراف ترضح
 نالوا هاوح هدبناج رب بونلروغوا هفرف رب ندمح رکشل نکیآ لغتشم هبهبراحم
 یاهکا نکیا قرفتسم هکنج مالسارکسع هک ا" رلیدلوا نیک ردهدنسهفرآ كغاط
 | هدهنبدمقوراف ترشح هدماکنه لوا راهیلبا تارا قلناشیر موجه ندرلارو

 4بار تئارا یدبا راردبا .تأرف یسهبطخ هعج هرزوا ربنم هدهرش رصسم
  ةيراسا هدهبطخ یاننا نابه هدقدلوا لثقم هدنهاک رظن یک هنیآ هروح تلاح

 بد عاتسا قوراف یادن هراس هلبهلا عاما هلکنتا مارغا و هدناوید لبجلا
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 كنه مو هدننزو ۳ (یدسالا ) 3 یعجو درفم ید ! زا هم یا

 ( ةادسلا) روند هز شفلشراو هنسانعم رات روند هنشرا كبوت یخدوب هدهلیقف

 شرا هز ءالح هلرسک كنهزمه ( ءادسالا ) رونبد هشرا یخدو هدننزو ةاصح

 تیس یرتاس و یهود و هادس ماقا اذا بوئلا یدسا لاق ,: ردهنسانعم قاي

 تلیا :حالصا یمان ةنايم و هلمها اذا هادسا لاقب : رد ةت ام كلبا لمهم و
 لاقب : ردهنسانعم كليا ناسحا و حصا اذا ام یدسا لاقب ردلمعتسم هتسانعم
 لاق : ردهنسانعم یقمایعل ةلاص یرلپوح كنب رلمقلاص امرخ و نسحا اذا هيلا یدسا

 شداسو روتید هبهود بیسم و لمهم ( یدایسلا ) هرب یدس اذا للا یدسا
 ید و هدنن زو هب دات ) هب دیسالا ( ردلدبم هناي نیس ردکعد یصتلا کرد اف

 كلا ناسحا و هادس ماقا اذا بوئلا ىدس لاقب : رد.هنسانعم قمای .شرا هو
 هو یدو هدننزو لعفت ( یدستلا ) نسحا اذا هيلا یدس لا : ردهتسانعم

 هلرعفكنبس ( ودسلا ) هادس ىنعم بوثلا یدست لاقب : ردهنسانعم قعاي شرا |
 ودسب *یثلا وص هدي ادس لاق : ردهنسانعم قغازوا لا یرغوط هبهنسن رب
 لاقب : رد هنسانعم قمانوا ینووا هئآ زوح هروقح رلقحوح و اهدم اذا اودس

 کر و هود و ردنغل هدنسهدام ودز هلا همجصیاز وب و بعل اذازوابیصلا ادس

 اهوطخ عستا اذا ةقانلا تد لاقب : رد هنسانعم قمتآ كريس كريس ینرلعدآ
 لاقب : رد هنسانعم قعازوا لا یرغوط هبهنسن رب هدننزو لاعتفا ( ءادتسالا. )
 قمانوا ینونوا هنآ زوج هروقح راقجوجو اهدم اذا *یثلا وص هدي یدسا
 لاقت : رد هنسانعم كلرت و هب بعل اذا زوجلاب ىصلا یدئتسا لاق : رد هنسانعم

 نان ١ كربس كرس ینرلیدآ کو ( یداوسلا ) قرع اذا سرفلا یدتسا
 :ردهنسانعم قمقچ هنتسوا كنهتسن رب هدننزو لعفت ( یدستلا ) روند هراهقا

 هعبت اذا هادستلاقب : ردهنسانعم قلوا عبات هبسک رب و هالع و هبکر اذا هادستلاقب |

 .یرلپوچ كنبرلمقلاس دوخاب یرافوصف كنغورق امرخ ددننزو اصع ( یدسلا )
 تخرتسا اذا عبارلا بابلانم یدس رسبلا ىد لا : ردهنسانعم قلوا قلاص ||

 كنبرامقلاس دوخای یغوصق هللرسك كلاد و یصف كنيس ( یدسلا ) هقیراغت
 هدنبرق دز هدننزو تح ( یس ) روند هنغروق امرخ نالواقلاص یراپوح | "

 یودس هدنتبسن رد هدلب رب هدننرق دییز هدننزو ایج ( ایدسلا ) ردعضوم رب |
 زدفورعم یودس نامر هلغمقح ران العا تا هرزوا سایقریغ هلناکرح روئید ۱

 هکر ونید هکتک هلو هدلبل هماع هدننزو یده هلی كنيس ( یرسلا ) ینابلا ۴ ۱

 رولوا ید رکذم ردم ویو نوتسلوا هدنرخا كرکو طسوا و لوا رک ردسا || 8
 یده و یرس وشا هکربد جراش لبللا كنا هربس یا هارس یبا و یتنبحا لوقت
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 روند هبسک لک الاربنکو رونبد همدآ لدو بوخ ولپوب نوزوا هدنزو ناوفنع
 هدننزو هاسک ( هاصع ) لکالا ربتک اذکو لبوط لب یا ناوصسا لحر لا
 ذیذل كب لا ینبدبب بولآ ندا كنسسبرآ لاب هکر دبدآ كوا ولئک سنج ر

 هرازهففوب ېک قوبف نالوا هدنرازوب ثابراهکن تا هدنزو هبعضا ( هبعسالا )
 یه روس د همدآ د رغاوح هد زو یف اهم یان ( ىلا ) ینایلا روس

 لا رولک اباطعو تایم یم رد هی یئوم هدنو "امرک رولک هاوضسو هایسا
 روئلوا یالطا هب هود قسم یغابا ندبعت تراک یضسو داوحیا ی لحر
 ( هوضسلاو ) هدننزو اصع ( اضسلاو ) هدنازو ادع ( اضسلا ) ركذبس اک
 اوا درمناوجو كلبا كلاد رفاوح هدنزو ولع ( وضلاو ) هدسنن زو هوس
 ارو ةوضسو انهو ءا یضسو وضو امو لجرلا ىه لافب : رد هنساطم
 داج یا اذکب اغ لاخو مب ارلاو ساسخاو سم اغاو لوالاو ثلاثثا بابلا نم

 لاب : ردهنمانعم تا ءا راهظا کاروز هحوک هدننزو لعفن ( یا )
 هرجا يحق رلنپس ( یفهلاو وضلاو "نسل ) فلک: اذا لجرلا یضست
 هدنر زواب یرللوک ها یوک هک رد هنسانعم كعلزودرب كج هبلشبا شنآ هلآ
 هک ردنرابم ندقجآ یکلوب بوکچ هفرط ییا یرن وطوا نالوا نالوا
 یضسو راثلا اف لاضب هیلبا رب ات هرها هلفمفح هلادبم شئآ بوئلتعسو
 ] لاو ردقلا تحما ابه ذم اهل لمج اذا ثلاشلاو لوالا بابلا نم ایضسو اونم
 | اخ“ لا : رد هنسائعم قلوا مسباو نك اسو ابهذم ايت رانا لهجاذا ردقلاانح-

 لوکأم تابن ھ وکر e ( ةماضلا ) هنکرح نم نكس اذا ناف

 یاب ب وبسغآ ندبعت تدش هود هدننزو اصع ( اضسلا ) ردماضم یمج رددآ
 اف ریعبلا یض“ لاقب رونلوا ربیعت كمهکب هک رد هنصانعم قلوارروب لرکح
 ( ةيواغسلا ) یننک یضسو سفنلا ىلع ححوهف علظ هباسا اذا عبارلا بابلا نم
 . یو اغ یمج رونید هرب شیکک لوفیلع رونید هرب ولفاربط مبالم هدنزو هیاحس
 ۰ رولک ی واخ یمجرد هنس انعم هیواض هدننزو ءارح ( هءاوضا ) زساه رولک

  تلایا رب هدنس هکلوا مصم هدننزو اصع ( اخس ) هدنرلنزو یرارعم و یراعع

 ا ادع مالعا اکاو ردندناروهشلا یرفلا یواضسلا دمع نب ىلع نسخاوا رد,دآ

 | ردیلباقمجاغرا هکرود هنخرا كنون هدنزو اصع ( ادسلا ) قابلا ردرلبوسنم

 هش نشود هرزوا تابن هدراههکو هنمدم اموهو ریوح هادس بوئلاذه لقب
 9 هنیجوک لاو ردنخل هدمادم اللو روند هنغورف امرخ لشب و رود

 .بیسم ندیک هلاص و هفورمم یا هادس لا لا : رد هتسانعم فورعم و ناسحا و

 یدسو یدس لبا لاه ردرنکاا هل كنيم هدنو رونید ههود لمعم و
1۳ 



 تحس لاق : رد هنسانعم لا نينو هلان 2 نوزوا هقاو نکاتسلا یا |

 ناوارف یدونس كنهقا هل رسک كن هرمه ( ءاعسالا ) اهنینح تدماخا ةقالا |
 هدنب زو ةاهابم ) ةاجاسلا ( اهنبلررغ اذا هقانلا تحسا لاش : رد هنسانعم قوا ۱

 یعب هانیحاساخ ماعطلاب اا لاش و هسمادا هاجاس لاش رد ۱ ۹ ۰ كلبا نم

 ردهنسانعم كعشرود هب هنس رب و قدم ردنق وط ۳ رهن ی هز

 | روند هنوئاخ نالوا رتاف یرلزوک هدننزو ءارج ( اولا ) هلا اذآ هاجاس لاقت
 ماراو نوکس بویلنا شالت نکرولیغاصو ه٥ خاس یا ف رطلا ءاوعم ةاما لاش

 هدننزو هبدات (ةیصسلا) تنكس تبلحاذا ءاوصس ةقا لاق رونید هب هقان نالوا هرزوا
 هکر ردح راش اش هاظغاذا تیلا نی لاش ؛ رددنسامعم كعرو بو روال ویل رزوا تیم

 ددوام نادنوکس ی د هیه» نالوا هنسانعم قلخ هک ردندنسهدام لبللا ایس

 وبیدلیا لامها ینوب فلوم ردنرابع ندهکلم نالوا نک اسو تباث هدیناسناست

 لاقب : ردهنسانعم قمریص قلاب هللا ابج ندنزوب رب هدننزو یو ( یعسل )
 اذا ثلاثلا و لوالا و ینالا بابلا نم اي” هاب و موعسب و هی: نیطلا احس

 اذا باتنکلا احس لاقب : ردهنسانعم قلغب زلبا ةءاصس ییوتکم و هفرج و هرشق

 ایج لاق : رد هنسانعم كعروك هلکروک ینروق شنا ندفاج وا و ةء| جەي هدش

 ( :اعسلا) هقلح اذا رعشلا اه“ لاق : ردهنسانعم كلا شارت و هفرح اذا رجلا

 باتک ( "اضسلا ) رونلوا ريبعت ابج "هکرونید هتلآ قحءربص قلاب هل رسک كم
 رب و رونید هفلیحابج هدننزو هاتک ( ةياعسلا ) رونبد هم زود ابج هدننزو
 ندنزو *ز رغاک مءاڪس و هواحسو ساط رقلا ةیاعسو رود هنسد دن رص كەل

 یعج راردبا دنب یوتکم هلکنا هکرونید هیدنریص یک هشرت هقفوب یراقدریص
 رد هدنلزنم یعطس فعف ردغامدلا تب هکر دیعسا سأرلا ما هناص و رولک هیحسا

 ردهدنلزنمساسا هکردراو ید كيکرب و ردیسهعیرا ناردح هکردراو کیک ترد و
 (ةیحاسلا) روند هتسهعطق باس هنا و هللا همه رونید ید هءاصس اکا و

 نالوا عقولا دیدش و رونید هنیوص لیس نالوا رریوک بوریص یرارپ یغیدارغوا |
 هدننزو هدأت ) ةرحستلا ( عقولنا ةديدشلا یا هیحاس ه رطم لاق روند هرو

 ةراحسلاب هدش اذا باتكلا ىح“ لاقب : ردهنسانعم قلغب ىبوتكم هلیسهشرت دغاک
 هقلح اذارعشلایصتسا لاقب : ردهنسانعم كابا شارت هدننزو لاعتفا ( ءاتسالا ) |

 هسار و زدیدآ كحاغا ولت 23 رد انعم هیحات هدننزو ةاصح ) ةاحسلا ( |

 رد ولقم هکرب د حراش ردهنسانعم راد هحاس نامه و رولک اه ىج رود هنشوق | 3

 یرهشرت دغاک قح هیلغب بوتکم هدنناپ كمدآ رب هل رسک كنز ( ءاعسالا )۰ ۳

 ( ناوصسالا ) ةیعسالا هدنعرثک اذا لجرلا ی لاقب : ۰ ردهنسانعم ب قوچ | 1 1
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 | هریک كم رد هءاپسا یدرفع رونبد هنب رلهفب رط نوزوا نوزرا ناف نا
 غداررد كساوف هبیسو ردبنآ لاسوف ر هدل مان هانهد هدننزو ههنف ( هبس )

 هر و هدنزو هنمد هرسک كنبس ( هبس ) روند هوجا یبدلبا جارعا ۰

 دهم نب ,نجرلا دبع مءافلا وا ندنبآده ردبدآ هبرف ر هدنماطف همر هدن زو
 د وب هدن زو اا عو هدنزو ام“ ( هاپسلا ) ردندآ ناییسلا بلاط وا و

 ا فاز ردا تعاج ر هدنم ابسو روند هنس4وفم یبرچ لاچ و جانا یدنلپس
 یا و + اپس یدبا اوبهذ « لثثا هنم و یدلپا دیش هد زو لج هد رم باب

 باب رابدلوا هدنک ارپ هفرط رب یرب ره بولوا رامرا ینعب نیفرفثم یا » ایس
 ردېکم یړلهلک ابس یدایا و ابس یدبا هکرید حراش ردشفنوا لیصفت هدمه

 ندیدایاو یدبا و ردفممن» هلغلوا هرکت ندنفیدلوا عفاو لاح اعتاد یکپرکیدعم
 قبرط دب هدارو دوخاب رولوا دارم سفن هدهبا هجو هک ردیراسغن دارم
  هدزعاسل ندهرط وب و رح ینیرط یا رحم دب نالف ذخا لاق, : ردهنسانعم
 لها سپ روند یدنک ندلوف لوا هکر ونلوا رببعت هلا لوف قروا زاحم هنب
 اوفرف یلوف ابس یدبا اوفرف هلکننک هلون رب یر ره بولوا هدنک ارپ ایس
 یرلفرفناربزردتمم دارم نددب ضعبلادنع و رولوا هدنکبس ةفلتخم اقرط نیذخآ
 سپ ردهبانک ندهفرف دب دوخاب یدلوا رامرا ید یرلناماس و تمل هییبس
 دیابس "هلببف لصا نم هکیدبد رانعب و رولوا كد ابس یرف قرغت اوفرفت
 هفلتخم یدازا هدفدلوا قرفن» هک انفو بولوا تهجکی لدکی یسمج یب هدحاو
 ۲ ربساو ېس فر یرب یک ییا هدنزو لعاف ( یاسفلا ) رايدلوا

 ( اتسلا ) یواولا انععب مهضعب ىس اذا واست لاق : رد هنسانعم كلبا
 ۱ ربل هدنظفل یدس ردیلباقم جاغرا هکرونید هنشرا هر هدنزو اصع
 کر (نسالا) فورعلا یا اتسلا هنم لا لا : رد هنسانعم ,ناسحا و فوزقمو
 3 هن انعم یدسم بوت رونید هز شهخراو روند هنشرا زب یدو هدشزو

 اذا بوثلا یتسا لاغ ؛ رد هنسانعم تكلتخرا ی هل مک كهنمه ( “سالا )

 لجل انس لاخب : ردهنسانعم كفك ههنءرمس هدننزو وبس (( وتسلا ) هادسا

 ۲ ندنهک ۱ كمدآرب هفلغشو ةقلفشلا هعم بعل اذا هاناس لاخ :ردهنسانعم یمانوا

 . تسس ندنک دینسوک هفا (.هاتتسالا ) روند هفمروا هم هنی دعقم بوک

 . یواولا ةعیضلا نم تخرتسا اذا هقاثلا تتاتسا لاش : ارد هناتعم یوا مارا

 . ؛ ردهثسانعم كمکید بوروط هفلو ینرارف هنسنر هدنزو ولع ( وجننا )
 .یعاسلا فرطلاو یباسلا رحلا هنمو مادو نكس اذا اوج وحس رها اهم لاغب
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 ی ست سا سس تت خاتا اد ا

 هدارا هب هنسن رب هکر.دهنسانعم تیطو تیلو مهلا دیعب یاوأس وذل هلا لاقب هنمو |

 یاظ هداروب هاوناذا ثلاثلا بالا نم اوأس هاس لاق ردنرابع ندکلیا مرعو |

 ردهنسانعم ءوسوأسو ردقلوا ةيطلا یاوصردطلغ یرلهخسن هنظلا هلو و ؛همنخم

 یرلهقست ةءاس هءاس هدارو اوس هءاس یا ایمر هامرک اوس اس لا زرد ولقم
 یز یأسو وأسو ادعاذا لجرلا یاس لاق ردهنسانعم كجو او ریطلغ
 هدم اذا ایاسو اواس بولا يأس لاقب : رد هنسانعم قم رپ هلکمردنوس بوکح
 (ةئسلا ) دسفا اذا ميلي ىأس لاش : ردهنسانعم كلا داسفا یسان هنایمو قشناف
 ناوو روند هنس هشوک كلي هک ردتغل هدنظفل هیس هلی ال تاکرح كئشس
 لوقت رد هنسانعم كمزود هشوک هباب هدننزو مارک | ( ءاسالا ) ردلوقنم ندکلام
 *ایسلاو هلینوکس كنابو یصف كنبس ( یسلا ) يلا ةأس اهل تلع اذا سوقلا تیاسا

 دلبیلادلبیم اهلج اذارثطا یسلاش : 2 ااف كاا رج مارا زا ندرپشرب ن نوعا

 قدآ رو یدلبا محو هلکللا یصذ هنلا وئع ءایس نکلاپ یردصم كنوب یرهوح

 هب غ یا اب الو هللایس لاقب : ٠ رد هنسانعم كمروشد هتبرغ بودا داعرا ندننطو

 هکزداح یفحاذا "الا ىس لاقب : ردهنسانعم كشوا وص بوزافویقو هدغباو
 هدننزو یتع واک ېس یعج رد ردصلاب فصو هک رونید همدآ نالوا ریسایسو

 ارز رواوا هند امعف لوعفم مساو را ردنا دنن و شا یلاجر هدفا ارز هنسانعم

 قالطا هاجر هم رابتعا انعم و ردیتىم هرثکا وی و را روثلوا هرابسا و رنا یرلیدنک

 رد هنس انعم یسم ردیسب رد شلل وص هک رونید- هن واق نالي هحلا ېسو نم وا ۱

 روئلوا قالطا هتنّومو رکذم رونید همدانالوا ربسا هدننزو ینغ ( یسلا ) هرسا

 وص لیس هریزخآ ندرب رو روسأم یا ېس ةيراجو مالغ لاقب رولک ایابس یجج |
 رونید هنیواق نالی هږلا ېسو رونید هنسهلوقم كاشاخو راخو یبرحیلاچ یکیدرتوک

 روند هبهداب شلرتوک نوجا قغاص هبهداب رب ندهدلب رب هدننزو هینغ ( ةِيسلا )

 هک رونید هبیرد ناقچ هج هل هليا دلو ناغ وط یب هلبادم ( ءایاسلا ) |

 هبیرد هقف وب ناقچ ولباق هدن زوي لوق ىلع روسلوا رببعت شا
 رولوا كاله بولوا هتسبمد قجوچ هس رلزلا بویوص ینآ لالاف هک رونید |

 نوحاجاتنو روند هنن رللود كناومح و رديف یشاوم دا ص هکر ونبد هربثک لام و ۱ 1

 روند هغاربط یعیدغب بورقح ندنبا كناڪص الرو ا هرلەود نانلوا ذاا : 5

 لیفت كنه هه م ( ییاسالا ( روند نبرایروس ی چو نویز قوج یرللود و |

 تر 9 تا

 . قعاص و هرممآ اذا ءابسو ايبسودعلا یس لاش : ردهثسانعم كلیاربسا هلب رسک كنيس

 . لعاف مسا رونلوا قالطا هنس هفئاط ناوسن یسو یسیام یاریثک یسباژاج لاقت

 . اذا هابتسا لاقت : رد هنس انعم كيا ربا یدو هدننزو لاعتفا ) ءابتسالا )
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 یاوهزو روند هدوهب و لطاوهز وقرشا ورهز اناهرر وهز واوهز
 زدهلسائعم نافختساو بلک اذا اوهز اهز لاف : ردهنسانعم كوس نالب و لطاب
 تهز لاش : ردهنسانعم یاتبوا هوای لب یان ولسو هفنئسا ابا ءاهز لاب

 وهز هه روید هنف روف امرخ شفاهجالا و یدنلا بغا نره اذا تابتا ما
 وهزلاهبفرهزدف لضلاف :رفصلاو ترا : رهظاذا لا هلم كباز روید ىد
 ىلع لچرلا یهز لافب : رد هنسانعم مظعت و رضف و رادبوریکو نوللا سلا یا
 مولعلا ىلع وعدي امد وه اهزو ربکت و ءان اذا اوهز 4 یه اذکب لوهشا

 لاقب : ردهنسانعم یقنمازوا جأناو هسفع اب٠ هلعح اذا ربکنا هاهز لاقي و لبلق |
 لاف : ردهنسانعم نما هجالا یرعرف و یراس یفروف امرخ و لاط اذا للا اهژ

 لاغ : رد هنسانعم ینلوا ېحاص لابو لاب بووم نالغوا و نولت اذا سلا اهز
 لافب : ردهنسانعم تموم یسهع هفیلغب یندالو كناوبح و بش اذا مالغلا اهز

 كروب لصتم نوک کیا اب نوکر, هرکسندفدنلوص هود و تعرسا اذا :اشلا تهز
 هدانعم و و نتئلیلوا ةلبل درولا دعب تراس اذا لبالا تحز لاق : رد هنسآاصم ٠

 هرکسلدفدنلوص كاذک هود و اوهز 4ترساذا لبالا توهز لوغت رولوا یدعنم 1

 نادعب یهرلابلط یف تم اذا لبالا تهز لاب : ردهنسانعم كن هنبلط یالتوا ] "
 یمفو ءاثما اذا جارسلا اهز لاخ : ردهنسانعم كمردنلهعش یفارج و تبرش
 ؛ ردهنسانعم قمروا هلکتکد و هب مم اذا فبسلاب اهز لاقي : ردهةتسانه» یمتادلراب

 لاض : رد هنسانعم كلبا نیمخ و ريدغتو اهب هر اذا اصعلاب هاهز لاق 3

 نافضتسا ید وب رنک كنهمه ( *اهزالا ) هزرخ اذا لطر ةياع هاهز

 ف 8

° 

 : رددنسانعم كلی مظعنو رضفو ربكو هفغغسا اذا هاهزا لاقب : ردهنسانعم 1

 لضفلایهزا لاف : ردهنسانعم ینمازوا جانا و رهکت و هان اذا لحرثا یهزا لا ] ..
 نولت اذا یسبلا یهزا لاب : رد هنسانعم مل هجالا یغروق امرخ و لاط اذا 3
 لافب : ردهنسانعم ىت هجالا یغروف امرخ ىد وب هدننزو هبدأت ( ةيهرتلا ) 1
 7 ذیام هاهزلاخ : ردهنسانعم رادقم هلبع كباز ( هنهزلا ) نولت انارسیلایهزا ۳

 . 3 بوخ یشیامغو قنورو تنی ز هدننزو یده ( اهزلا ) اهزرخو اهردق یا #۹
 ۱8 (وهزالا ) اهفایاو امر یا ایدلا اهز لاه هتمو روند هرادنن راهنو

 ۱ . ریکتم یا وهزا ۳2 اوو هما وو ینو نیدوخ هدن زوو اره ی

 و ن دجا هدشزو هرم ( هوهز ) ردعضومر هدننزو ېده (اهز ) |
 ردندح ةیوار هک ردزنهفتعم 7

 ۷ a : ےک كنس ( وأسلا ) یوارلا ( نیساا لصق «) | 3

 Fear قلوا یوفو هدایز كب قوشو جم ه هنسن و و ردها طو روند ۱ ۳

  ۱ی ۳ ۷

۳ EE ۰ 



 رز هی كيا ( ةيوازلا ) هب وازلا یف راص اذا لحرلا یووا لاقب رد هنا

 هد هرصب و هک زیا تيبلا ةيواز ف دعق لاقب رولک ایاوز عج رونید هب هشوک |[
 طساو یدلوا هعقور هدننب ثعشالا ن نج رلادہع هللا جاج هدنا ردیدآ هب رقرب
 كلام ن سنا هدنآ هکر د.دآ عنصومر هدنب رق هنندمو ردندآ هب رقرر هدنساضف

۷ 

 1 هدا 9 لض ومو رد دا مص وم رم هدنسهکلوا سادناو رد راو یرمهق كنب رلت رطح ۱

 اا اب برکید ی هقرا دایصف كباز (ةاروزا ) رددآ ه
 | ود ل O ۱9 لاق نود دنساتعم كم رو قرانا قمص قبس یرلعدآ هدلاح ۱

 | ذآ نالش یزوز لاق : رد هنسانعم كلبا درطو وطخا براقو هرهظ بصن اذآ |

 / اد وا زوم روند هکلموح لوس هک هدننزو هطبلع ( في زوزلا ) هدرط

Aهدنیاپ ۱  Eئازلا را 0 هدارو ی شاد ندنهمهو یرهوح یدنلوا ر  ( 

 هدنو یرهوح رونلوا مسر هلا هر فلالا دعب هدقدنلوا دم ردنداعک قورح

 هدنو و یدید رونلوا میسر هل ای نامه هدنرلت روص رصقو "دم ینعد یدلیا

 یز ردهدننزو یط یزرد  هلټا هرمه هک ءاز رد هلاب هک یاز :ردراو تفل رشا

 رواکیزاو یوزاو ءایزاو ءاوزا عج رد هلنب ونت یأز رد هدننزو یک هلباپ فیفخ
  شلشوق هنب ر یرب هکر دهنسانعم نانیرق هدننزوو ( وررلا ) رد هدننزو لعفا
 رد هنسانعم تفح ینعی جوز افلطمو رونلوا ریبعت هتفح ردنرابع ند هئسن کیا

 "ادرف یا اوت ءاج لاقب اک اجوز یا اوز ءاج لاقت : رد هننسانعم درفوت» هکهتن
 كن رهوح یداررو هتفح هک ىدا ىغا هنس هن وک رب ینبدای هفیلخ لکوتمو

 الیحالو ۱۳: ویشا كنب رتح ی یرهوح و ردلکد یدآ تكغاطر هدقا رع یک یمهو

 أ ( هواوز یدایا رب رغت ق * مام هن دق اما داشت و » هرات فقو ورلاک

 هدندالب یسهلیبق سبغ هدننزو هب ( ةيورلا ) ردهدلب رب هدیرفم هدننزو همام
 مدا ر هدنن اي هسک رب هل رسک كن هزم ( ؟اوزالا ) .ردیدآ عضومرپ

 یئابیلا رشا هعمو اج اذا لحرلا یوزا لاقب : رد هنسانعم كلک هتفج هليا |
 یعجج : ردهنس انعم تفابقو تثیه هلدندشت كناپ و یرسک كاز ( یرلا )

 هلتفایقرب هدننزو لعفت ( ییزتلا ) ؛ةثيه یا نسح یز هتیآر لوقت رولک هی زا |
 هدنزو هرب ( فیزتلا ) ًابهت اذا لحرلا ایرت لاق : رد هنسانعم تكفلتقایق
 كاز ) وه را ( یواولا هنئیه یا هد ز لو : رد هنسانعم كم ردنلتفابق ۱

 " تیار لو رونبد هبهرهچ ربلدو بوخو هب هرظنم لزوک هلئوکس كناهو یجف ||"
  رونید هاب ولتوارطو باتو ردردصلاب فصووو نسح رظنم یاوهز هل امالغ ||
 | هدننزواطعاه زودننزوولعوهزووهزورونیدهنکسجتنابنورضان یاوهز تابت لاقب ||

  وهزپ تبنلاروناهز لاقبرد هنسانعم كفلتوا رطوبات بولوبقنور یکرهاوح رلکجچ
 AY 3 س تف ربا

: 



 یلامن هلآ هاگز لافب : ردهنسانعم قمردلو ۲ یغدوب هدننزو هم ( هتل )
 رولک هاکزا یمج ردفسو ندنسهدام "کز دزو یف ( یرلا ) .الزا مع
 هثساعم هوفس رود هنسهزکا و سلاخ نآهنسل رج هدننزو ااسح ( :وکر ئا )

 هکر دپه رش ینالطا هنبعم رادفم یکیدلبا ااو جارشا ندننام یدنک ثنبدگو
 رهطیل هم هجرخاام یهو هام ذاکز یطعا داغ ردا زارفا نوعا ریهطت لام
 ثکر و انو تراهط هدننزو هفدس رد همن لسا كافل ةاکز هکرید حراش ۾
 هدننزو اصع ( اکزلا ) یدنلوا لاصتسا «دموقیم لام هدعب بولوا هب راعم
 اغغش ما ادرف یا اکز ما اسخا لاق ردبلباغ. تت کرد هنس انعم تثج نیددع

 قئرآ بولوب امن هنسنر یغدوب هب مسف ندلاو یصف كباز ( اکزلا ) یا
 قماسوصو دازو یم اذا مبارا باسبلا نم 5ز لالا کز لا : رد هئس انعم

 اغ یندون هدننزو لعفت ( .یکرتلا ) شد اذا لحرلا کز لاق : رن هنسسانعع

 هدنزو هبنف ( هکز ) دازو یغ اذا لانا یر لاض : رد هنسانعم قلوب
 لپ ز هدننزو هن ( ةيلزلا ) یئابلا ردیدآ هب یفو هدننچ طساو هلا هرصب
 یفاعج» یزوپ رب رونید همیلک ی رفع نبات یراکدید یلبز هدیکرت هکر دیپ رعم
 ( یئزلا ) یواولا رولک یلالز یمج رددع و لوا یرلکدید مارحا الا رولوا
 هدزو#*ویو قانع اذا اوز ون منموناهزلا»« : ردهنسانعم یتااراط هد زو ولع
 قینعاذا هيلع ینز لاغب : ردهنسانعم ینغاراط هدنزو هدأت ( ةا ,) "ردتقل
 ىفابلا قیع یا یز هاعو لافب روند « هنسن راط هدنزو یخ ( "قزلا )

 فرصت جرف مارح هلبادم ( ء؟زلاو ) هبرمدف كفلاو یرک كياز ( :زلا)
 هدن زوناهابم ( ةائارلا ) -رعفاذا هانزو از لحرلا ىن لاغ : رد هننانعم ڭغا

 قز ینععاانزو ةانارمرحاغنا انازلاقب: ردەنسانەء كلنا زهدرلن وبهدنن زولاتف( هان یلاو)

 (ةينزلا ) انزلا ىلا هبت اذا انالف اناز لا : رد هنسانعم كعد ردیناز یاری و
 ول ) از نا یا ةيز نا وه لاق ردسا هنسانعم "از 4رسکو یف كيژ
 كمدآ رب هنرمکو یصف كياز هیئزو ردنعاجر ندب رع هرسک كاز ( هبز
 ((یناوزلا) .هدلورخآ یا ةیلز هدلو وح لا روند هنیدلو نالوا دلوتم هرکس كا
 كنايو یصف كياز ( ئىزلا ) یواولا ردید تنه قاتاط هراق» جوا هد هماع
 كلیا هخرالآ بوربا ندنرب یهنسنرب هدنزو یم ( یوزلاو ) هددنت
 لاق :ردنسانعم لا زار ملکو ها اذا + وزو ایز هاوز لاق : رد هنسسانعم ر

۰ 

 ۱13 نجر ر هدئوو ںاضا ( اویل ) هنعقو همج اد “یل اوز |
 کب کچو قلوا نیشن ه وازو یصناف ءاح یا یی هاوز لا : ردآهتسانعم قوا



۹۹ 

 یافراسفلا ابن نب هاربا نب دوج نر دمحم ندشدج هدننزو اضع هللا هبجعم
 (وعزلا) یواولا ردیعما یردب كربلا وا ندنیئدحم كلذك ردیسا ىدج كني دخ
 لدع اذا اوغز ىلاولا اعز لاض : ردهنسانعم كلبا دادو لدع هلبعف كياز

 لاقب : رد هنسانعم قلغآ قحوح هدننزو وعز ( وغزلا ) یواولا طسفاو
 هرجاف نشو د بویلروک هرزوا رارا ( ةيغارلا ) یی اذا اوغز "یصلا اغز
 هراف هدننزو یده ( اغرلا ) كوله یا ةبغاز ةارحا لاش روند ۵ یراق

 نادرلب رع ین ز هدننزو هماع ) هواغز ( روند هنس هحار یرلند كرلب زرع

 | ( قلا ) یلابلا ردیدا كغاط رب هدننزو نالس ( ناوغز ) ردیدآ سنج

 لاق : ردهنسانعم تكمرتوک بوروس یاس لپ هلاصف ( نایفزلاو ) هلیقف كياز
 قمهدرقنطبو هرکحیای و دنفختساو هئدرط اذا انایفزو ابفز باصسا حرلا تفز
 ؛قققلاق یلینح* ضخ بارسو تتوص اذا سوقلا تفز لاش : رد هنس انعم

 هلك كنه ( ءافزالا ) هعفر اذا لالا بارسلاقز لا : رد هنساتعم

 نم هلقن اذا هافزا لاقب : رد هنسانعم كلا لقت هرخآ لحم ندنلم ىب هنسنو
 ردیبقل كلرغاش ییاو رونید هنروع رودو هلناضف ( نابفزلا ) رخآ ىلا ناکم

 همدا شلدوقروق هدننزو یم ) فرما ( رونید هاي ناقج هلتعرمس كب قواو

 واولا رد هنسانعم فم هدننزو یوزنم ( قزاملا ) رد هسانعم ع رغم روید

 شوقا هلص كاز ( ءاقرلاو ) هلن وكيس كفافو ىضف كياز ( وقزلا )

 ( قزلا ) ئابلا حاص اذا ءافزو اوفز وقرب دصلا افز لاقی : رد هنسانعم كمَوا
 هرم ( ةيقرلا ) حاص اذا ابقز دصلا قز لاقب : رد هنسانعم وقز هلیصف كباز
 هفرغ ( ةبترلا ) ةصص یا ةبقز قز لا روند هدا رفو هغمرقیح هدننزو

 ةموکیا اردنا نم هبقژ هلع لاقت روند هنسهم وك هسا الو هعنا هدنن زو

 ود لا هنمو رد هبثاز يدرفو رود هرلسو رخ هایعف كاز ) یفاوزلا (

 اا قرغنس ه همانم بولوا نمجا را هضک ارثز قاورلا نم لا
 هنب رل ۷ سکرر هو عطف قم هال وا لاد هغلنیش حایص هدکدن وا سورح

 هلا سراف هدننزو یجوجح ( قوقز ) راردا دع تلقت یا نیفلوا هدنکارب

 ی واولا رد دا ومص ر هدنن زو اصع ) قز ( ردیدآ حصو هدا نامرڪ

 . رد هتسانعم قلو او وشن هدو ولع "وکر لاو ( رز ره كاز ) کلا (

 رد هذسانعم قملوا حالص لها هسکرب و یم اذا اوکزو ءاکز وکر "یشلا کز لاق

 منت اذا نالف اکز لاق : رد هنسانعم قم وا منتمو علص اذا لجرلا کز لاقی

 یزا : لاش : رد هنتسانعم قلو اغ یئدو هبرسک كنرمه ( 6راا )
 هاا یا اات هللا هاکزا لاق و هن ساغم قەردلوب او 7 اذا عرزلا 0

 بیس تم ص تم



a ۱ ۹۹45  

 .(داجزملا ) هاجز ینمب هاجزاو هاجز لافب ؛ رد هنسانعم كفثبا بوروس رەخ
 حالصلاما دوشاب رد هئس اعم لباف یئ هک ردبنوم كنلنفل یس م هب كم
 ةبلف یا الجنم عاب لا ردفجهوا یدرلاو دیمانی هک رونید هبهنسن نابلوا
 كاذگ هب هنا نالوا ربدب لوسو مفد لصالاف هکرید حراش اهح الص رب مو
 رود 4 هنسل یرلکدلبا مفد بوبا لوبف رلمدآ نانلوا ضرع یثا# ندننسخ
 قلوا دفا هدشبا رب و یدنلوا رک هکر دردصم هدننزو بام ( هاجزا )
 مالا اذهب هنم زا وه لا و ذن اذا ءاز آلا یف از لا : رد هنیسانعم

 یابلا رد هپ رفرب هدنس هبحا رچ4 هدنب ( یاوزلا ) هنم هبف ااف دشا یا
 طرف هکر دباحر ندنس هلببف ربع هدننزو یس هلا همجعم یاخ ( یغز )
 بومی یاب كن یرلت شح مالسسلا هبلع ماع رضف ردندنلس فانم دبع نا

 هژرلفحوج هدنزو ةامرع ( ةادرلا ) یواولا ربدلپا اعد هنکرب و رپ هدنفح
 رافجوج هبه كباز ( ودزلا ) رونبد هروفج یرلفدنآ زوج هدننوب وا زوج
 اذا اودز هو زوجملا ىسلا ادز لاب : رد 4سانعم ماتوا یفوب وا هئآ زوح

 لا یرغوط هب هنسن رب هدننزو واع ( "ودزلا ) ةادرلا ق 4 یر و بمل
 كئءیمه ( هادزالا ) هبلا اهدم اذا "یشلا ىلا هدب ادز لاخ : ردهنمانعم قغازوا
 عنس اذا نالف یدزا لاغ : رد هنسانعم كلنا ناسحاو كاوا هبسکر 4رسک

 یابلا رارید یغد یدسم اکاو ردندحم رد هدننزو مرکم هکیدزع نب دجاو افورعم
 هدجم ( ب رولاو ) هدنزو اتك ( ةيارزلاو ) هلبعف كباز ( یرزلا )
 لاقب : ردهنسانعم كلبا باتعو ببع همدآ ر هی كاز ( ناب ززلاو ) هدننزو

 كن همه ( "ارزالا ) هباعو هاع اذا اناپرزو ةي رمو ةيارزو ابرز هبلع یرز

 ردلاصنسالا لبلفو نکل : ردهنسانعم كلا باثعو بیع همدآرب یئدو هلرک

 كلنا هدولآ هلدانسا هصیقنو بیعرب یمدآ ر و هبلع یرز ینعع هیلع یرزا لاق
 : ردهنسانعم یمردشقوص هدامرب اکا نوجا كلبا لاخلا هبنشم سانلا نيب دوخاپ
 لاف ېک یمردشالب هشيارب مزانسم یهابنشاو سابتلا دوخاب ینظ هوس النم
 نواهن هدشبارب و  هیلع سدلب نا دبرب ایاوا اببع هلع لخدا اذا هبحاب یرزا

 بارح ( هارزلا ) نواهن اذا یمالب یرزا لاق : رد هنسانعم قلق ريصقتو
 | یرزب ناک اذا هارع لحر لاق روند همدا نالوا رها بیبعت یمن اعاد هدننزو

 . همولط كجوک هلو كوي هن هدننزو غ ( یرزلا ) سانلا ىلع بیعب یتعب
 3 ( یرزنسلاو ) ( یردرلا ) رییکناو ريقصلا نيب یا یرز هاقت له روند
 ٠ وه لاق روند همدآ نها راقتحا بویلراوخ یسان ائاد فیس ین لعاف مسا

  یاذ ( ازز ) یواولا رونلوا قالطا هنالسرا یردزعو رقتح یا رزتسمو ردزم
- 

 ِ  ۰ممیری  .



۹۹۳ 
wen. 

 ) « كن هدریهو یصق كياز از ( یأزلا ) )۰ ةمجعلا یازلا لصف  REھاز
 | ریکت اذا ثلاثلا بابلا نم اار لج لا: آو لاق * رد هنتسانعف كلا كلربكت

 ۱ ( نادار ینبحاص هلغغلر ۶غآ بولوط هاماعط نراق هدننزو ما رکا ) ءآ زالا

 كاز ( ییرلا ) یئابلا كرب زفهالتمااذا هنطب هأزا لاقب : رد هثسانعم قموقيلا |

 بور وسو هاج اذا ايز هي هابز لاش ۰ رد هنس اتم تاج ف ا هاصف ۳

 لات : ردهنسانعم كمردش رباه رکورشر ههدارو هقاباذا هاب زلاش ردهنسانعملمرتوک ۱

 ی هننیسنر یخدو هدننزو لاعتفا لصالاق ( هءابدزالا ) هاسهد یا سیب هابز
 رد هثسامعم للبا بوروسو هاج اذا هابدزا لاشب 7 رد هتان كمروتک بونلکو ب

 رد ابعد علیا توروس دوب هدنن زو هبدأت ) هييزالا ( هقاساذاهابد زا لاش

 ردهنسانعم كمر تا نوعا قغ روق هب هدن ك اسک وب نایعع اب وص و هقاساذا هاب زلاقب 3

 رد هنسانعم قمزاق هز نوعا كعبادہص نالسرا 9 هم زلاف هرشناذا محلایبز لاقي

 قء زاق هيز ید و هد زو لعف ) ىب زا اه رشحاذا ةس زلا یز لائق

 لوش هدننزو هفرغ ( ةب زلا ) اه رفح اذا ةب لا یرت لاقل : رد هنسانعم

 ةبار یا ةيزف دعق لاقبهلوا نصب بوقج ییوص ل اکا هکرونید هبهبن كسک و ب
a کوب روند هروقح كح هدنادیصنالسراو هدنب زو یده رولکی زیعجءام اه ولعت ال 

 یا * ییزلا لیسلا غلب * .لثلا هسو حراشلا لاق نوحغي دلزاق هدرلرب اشتدالام 

 ") هلو رو رد هنس انعم طاشنو تع رس هدش زو کر( یزالا

 رد هنس اعم مظع اف تل و نه را میظع سصاو روید هشت ورو

 روند یخدنابازرد رلربنیکیا هدنفرط یغاشا كنارف ( نایبازلا ) رولکیازا یعچب

 | ریغص بازیرب رلردبا ریبعت یبوص باز هکرد هدننب تیرکت هلا لصوم رل رو
 | تكعر وب رغا رغآ كر هنیرک هدننزو لعافت ( یازتلا ) رد رییک یرو

  O Eلاق 0 رد هاف ترک و طب و ددع ی یشع یا یازییوه لاقي

 كيلز (.ابیز ) ردیدآ يداورب هدننزو هرم.( ةيزب ) ربکتادا لح را یار
 | .یدح كنبردب كيلاطیا نیلع ندم یش یلسلا رهاطوا هل رسک كنالوایابو

  | ۱رددبا عفد هنوا یهنسنر هلئوکس كيجو یصف كياز( وحزلا ) یواولا ردیسا

 ۱ وجزو وحزو هعفدو هقاس اذا اوحژ هاجز لاسقب : ردهتسانعم كمروک بوروس

 | قلو ناساو تسار بوریک "هنلوب شیار هدنن زو باح» ءاجزو هدنن زو ولع
eاب زو مافتساو سانا اج زو او و اوحزرم ال او  | 

 ۱ ءاجز جارخا اجز لاق : رد هنس انعم قلوب قلن اسآو لهس جارخ تیابج

 ۱ عطقنا اذا نالف اجز لاقب : رد هنس انعم تلسک یسلوک كمدآربو هثنابح سسناذا

 روت حفد هد ران و هل رسک كن همه ( ءاجژالاو ) هدننزو دات (.ةيجزلا ) هکصط

EOE OEEمس ٩ رب  

e 
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  EELفا تام ۱۱

 | گرد هنساعم قمرا یراهچاب هدنزو وهس ( وهرا ) یرارلا یدئلوا
 هلل رهسو مق اذا اوهر وهرب هبلجر نب اهر لاغب روئلوا رییم جا ین
 هر. تكسسکوب و الهس راس اذا لجرلا اهر لاق : رد هنس امم كروب هحهنسهآ
 کال رولوا دم هلکخ» هرب هلآ و عشارم یا وهر ناکم لافب یک رباب رونبد
 انروطو رولپد هروعمماو صرف وهرو هل رابعا ضرا رد هراانمموب یغد ءوهر
 اهربااقب : ردهنسانعمقعاپوجآ ینرادانف شوفورودەىناسناتعاجورونېدەنشوق
 ٠ نکسادا رضلا اهر لافب : رد هنسانعم او نوکسو همت اذا هبحانج رتاطلا
 شیکک یجرف هدرلن و هدننزو ءا ( هاهرلاو ) هدننزو هارجح ( "اوحر) )
 نهلا ةعسحاولا یا هاهرو "اوهرو وهر أما لاض یکوهر روند 4 روع

 ندنس هببف يحدمو عساو یا "اهر عسوم لا روند هرب ولنادبمو مساو "اهرو
 نب دریغ ندنی-دضو ناباصعلا :رهش نإ دب زو هرایم نب كلام ردیدا تعاججرب

 لوب یرف هل رك كنز ( "اهرالا ) ردندرلنا نوب واهرلا نمؤملا دبع
 اثئاد و ذعساو ج وزن اذا لجرلا یهرا لاغب : رد هنسانعم كلبا جوزت تروع
 | ىك رتلا لكا ىلع ماد اذا لجرلا یهرا لاقي : رد هنسانعم كم ىنا انروط
 | هاهر اهمسوم یداص اذا نالف یهرا لاغ : رد هنسانعم یقمارغوا هرب ولتعسوو

 ٠ ماعطلا مهل یهرا لاغب : ردهنسانعم كمرب و تاب ورمشمو تالوكأم اتا همدارب و
 ىلع هرا لوقت : رد هنسانعم كلبا هلماعم هل وهسو فرو همادا اذا بارشلاو

 لب ( ةيهارلا ) تففرام یا ثكسفن ىلع الا تبهرااع لوقتو اهب قفرا كسقن
 . هنب رب یرب هدننزو لعاهآ ( یهارتلا ) ءانب هننوکم هدنناربط روتبد هنسیرا
  هدنزو ةاهابم ( ةاهارلا ) اءداوناذا ايهارت لاض رد هنسانعم كلا عادو
 لاق : رد. هنس انعم كسنوب یمداریو هیراق اذا هاهار لا : رد هنسانعم ھه راقم
  یمجروید هغارمسف كالاجو تسح هدنزو بارحم ( :اهرلا )هقماح اذا ءاهار

  ردمومرهدنزوابهص ( ءاوهر ) ةعيرمس یا ةاهم سرف لاق رولک یهارم
 | ردبس هدعاق كنتلابا هقر هد رف تارف رددا هدلب رب هدنزو یدح ( اهر )

 ردداروا نوب واهرلاردافلا دبع دنفاحو نانس نیدب زی و هسعا یبا نیدب ز ندمالعا
 یا هار ضيع لاض روند هکنريد نالوا هرزوا روعحو هافر ( یهارلا )

 .هدلا ینس هلبنس یادفب هزات ردماعط ولردرب هدننزو هبنغ (! ةيهرلا ) هفار
 .كيرف ولدوس راردبا غجط هابا دوس بوکود] هرکصندکدلبا كيرفت بوغوا
 | لقب : ردهنسانعم طالتخا هدننزو لاعتفا ( *تهترالا ) رولوا ىس هال
 | اورا لا : رد هنسانعم یعاپیروب ن ماعط یرلکدید هبهزو اوطلتخااذا اورا

 1 ةيهرلا اونخااذا
 سپس a e ۳ - یر نر سس سس حس
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 ءاو دوخاب EN رکش ر دیفرح ءار دواي یور هک ی ک هّئار ی ۱ 1

 واط یر هرطق هکرونبد هاحس لوش یورو رددوا ندنسانعم كلتا طبز هلا ۱

 امان اب رش یا ایاور هبرش لاقب روند هکمحا یجع ردناقو هلوا یریا یک یراهناد

 هلا ءاور هکایوک رونید هسبکار ناروط یک کرک هرزوا تآ ( یوارل )
 كنا و یصف كنار ( ای رلا ) ليلا ىلع موش ۳ وه لاش ردطوم |

 یا ایر هل لاق رونید ه هحصار شوخو یدنلوا رک هکر ردش وم ناي ر هل دددشت

 تنهرمه ( ةيورالا ) ردهبلاغ تفصو و رولوا شغاق ندببطهک ای وک ةبیط 23

 ریبعت ناربح هک كنسبک غاط هلد دشت كناي و یرسک كواوو یرسکو یت
 ی وارا ثالث لاقب هدننزو لعافا رولک یوارا قلق عج رونید هنسشید رونلوا

 رد هرزوا سایق ريغ رلنو و هدننزو لعفا رولک یورا ینرثک عجو رعشعلا ىلا

 دعقم ( یورلا ) ردعج مسا یورا لوق ىلع ردقلوا سکعرپ سايق اریز |
 | ردیعا معزا رب هدننزو ا ( *اورلا ) ردیدآ عضوم رب هدهبداب هدنن زو
 هنن رزوا كن هود هلکنا هکرونید هد شو هبا لوش هدننزو ءاسک ( هاورلا )

 ها ور هدننزو ربنم ( یورلا ) رولک هب ورا عج راردا دنن بوکج كوپ
 وه و یورلاو ءاورلاب ریعبلا ىلع لیلا دش لا رولک یوارم یعج رد هنس انعم

 هفلزوحوا هلیدیدشت كواوو یصف كنار ( ورلا ) هيلع عاملا هب دشب لبلا

 و م هدننزو یرحا ( یورا ) بصخ یاور دلبلاب لاقب رونید هغلنا دابآو
 هد هکم قیرطو هرزوا سابق ريغ روید "یواورا هدنتسن رد ه رقر هدنهاضق

 هدنب رق هنیدم هدننزو همام ( هواور ) رد هدنن رق رحاح هکردندآ كب وصرت
 مظعم ) ولا ) رددآ كوص ر هدننزو همس ( ةبورا ) ردضوم ر

 هدننبسنردهفورعم ةدلب هدناربا هلیصف كنار ( "یرلا ) یابلا ردعضوموب هدننزو

 ردحورشمیهجو كنوب هدزمهجبرت عطاق ناهرب هکرید ربقح ججرتم رونید "یزار
 هل لاش رونید هتفایقو هرظنم ربلدو هبهرهج بوخ هل رسک كنار ( یرلا )
 |_لق لاق O O NS رونید هغاعس ( ةيارلا ( نسح رظنم یا یر

 ۱ ذخا ندنسانعم رظنم؟نسح وبشا یو یرازاسو فلؤم لعلا یا ةيارلا اومدق
 | نایب هلیئرابع ةياورال ةبوصناا ةمالعلا ةيارلا هدنادرغم بغار نکل رلیدلیا |

 د روید هدالق هارو ردهح وم هدب کیا ردشلیا رابتعا ندنسهدام تب ور هلکلیا

 هر ا قو نو ناو هض و لوف نقحاق لوق ىلع ردفانادرک |
 ۲ (.ءرالا ( ردیدآ هدلب ر هدنشاطق قشهدو ردیدآ هدلب ر صوصح هنس هلیبق

 ۱ اهتزكر اذا ةيارلا تيارا لوقت : رد هت انعم كمکید قاعس هل رسک كم ر
 | رکذ هدنباب "ار ( اراد رکذ هدنباب ءار ( ایراد ) ردرنم وم ییا هلص كرلار ( ذیرو ) )ت( ۱



 هب ر چت او هد هنیدمو رلیدلپا طاف رلندپا طبس 4 بغرفخ نا
 هر هددادفو هبرفرب هد هماپ و ردپذآ كفاطرب هدرماع ىپ رابدو ردپدآ هردو
 لاهم نإ هادبعو نیسلا نب هلا ةبه ورم هلكبد لثثا نا ندمالعا رديدآ
 لسسم نب ناب رو یمارلا نا رو ردعسوم رب هدنبرف ماسیپ ندعمو ردداروا
 كراثل وا امسم هللا ناب رو ردرللدم ناب ر ن فسو ن رو ناب ر ن جاصحو

 ( یورو ) هدنزو یف ( یورلا ) ردرلفرعم ادعام ندرروک ذم یرثکا
 . هام لا رونبد هوس نوچ یجیرداف هدننزو اس ( "اوراو ) هدنزو ىلا
 یرلادپشاط وس هدننزو 4 واز ( ذب وارلا ) ورم ربنک یا اورو یورو یور

 یهو هالانم ةب وار هدنع لا ردرامتسم ندبات یانعم روئلوا قالطا همولط
 | راجو رثافو هود یرلفدیشاطوس هدنس هفراو یرلفدشوف هالودو ءالا اهیف ةدارلا
 وه و اهبلع نسب ةب وار 4 لافب ردفج هوا یراوط افس هکرونبد هنس هوقم
 هب وارورد هبلغ دوخاب رد هل رابتعاهباد "اه هدنو هبلع یقنسب راجوا لغپ وا بمب
 ردنومیا هفلابم هاه ردندناوروپ روند همدآ ندبا تیاور رعشاپ ثیدح هشيم
 هدننزو هبانک ( ةباورلا ) هتم رمدلاوا ثيدملا یورب یا نالف ةب وار وه لاخ
 هب ور ثیدحا یور لا : رد هنس انعم كلبا لغو لج رمش دوخاب تبدح
 ر و هلنف اذا لبخا یور لاف : رد هنسانعم كکو بیاو هلقنو هلج اذا ةباور
 ودو ءالاب مهانآ اذا مهلو هلها ىلع یور لاقب : رد هنسانعم كمرونک وص همدآ
 هدش اذا لحرلا ىلع یور لاغ_: رد هنسانعم قلغب هرمس وید نوسعشود ییکار
 ی ور لا : رد هنسانعم تكمجوس ندویف نوجا سانو طقسب الثل ریمبلا ىلع

 ؟ رعسشای ثیدح همدآرب هدننزو هلعفل ( فب ورقلا ) مهل یتتسا اذا موقلا
 هنسنرو هتباور ىلع هنلج ذا رمشلا هنبور لوقت : رد هنسانعم تمردتا تیاور

 ترکف و ترظن اذا مالا ف تیور لوفت : رد هنسانعم كيوشود یک کرک

 دوخا یدنلوا قالطا نوچ رلفدردناق هب وس ېک کرک یر هادو یرلیدنک
 مر هلکمروک هک لوا یحذ یاب ور ملسننا هیلعو انیج ىلع مهاريا ترمح

 دلبا تردابم هحذ یا هدرمشاع مو

 :هدنحالطصا ض ورع لهاهدننزو "ینغ ( یورلا ) یدلیا ملت هنهیست
 4 د ةدیصف الثم ردنرابع ندفرح نالوا ی مابي تن هی روتبد هقرح
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 اذا هبلا ىر لاقن : رد هنس انعم كمل زوا بودنا نینحو ینغاذا لح زا و ۱

 رود همدآ نار وط بوک ا هلغغلش وخ كب ب نہ هنسنر هدننزو ودع ( ونرا ) |

 هبناز هدننزویربک ( ینرت ) هببجعیو دش لا رر یا ةنالفونروه لاقي هنمو | |
 ثنومندنسهدام ون روب هکر د ح راش ةينازلانبایا ینرتنباپ لاقبهنمو رددمواړع هنروع || |

 ینرئوردناک رابنز ؟روطظنم ارز یدلوا بلاغ هدهبنازهدعب بولوا لوه عراضم
 كناشک هداب هلیصف كنونو كنار(ةانونرلا ) رددونابز هد هلیصفكنا رددآ لاسموفر

 رولک تایلونریمجج راردباشون هلکنا یاد هکر رونیدهنب رتمشع* هاب نالواصصوصخ
 رد هلیصف كنيشبرش هداروب برشلا ىلع ةعادلا ساکلایهوفان و راببرش,لاق

 هاراد اذا هانارلاق : ردهنسانعمقلق ارادم هدننزو ةاه ابم(انا رلا) رديعج كراش
 دننسانجم هی :ردلباق« شرا هک روند هحاغرا هل زو هوهش لا 8
 ۳ یماد نب وب مدار هدننزو لعقن ( ینرتلا ) هلئاعف رولک تاونر یعچ
 ( یرلا ) ینابلا هوب ىلا رظنلا ماد داذا لحرلایرت لاقب : رد هنسانعم قمروط

 هدننزو اطر ( اورلاو ) هلیعف كنار ( یرلاو ) هلدیدشت كنایو یک كنار
 عبا رلابابلانم اورو ایروایر نیللاو ءالانم یور لاق : رد هنس انعم قاق بوجا

 یور لاش : رد هنسانعم كمااو ا رطو با بوق هبوص جاعاو عشو برشاذا

Eلاق : رد هنس انعم قعاق یخد وب هدنن زو لعش ( یورتنا ) مت  

 كلبا لقن مالکو ثیدحو یور ینعع ءالا نم رحذلاو لا یورت
 لاق : رد هنس انعم كلبا یکفلو هلق اذا تیدطحا یور لاش : رد هی ا

 هلبهحو لادتعا یک نادف شم اق هبوص ءاضعا لص افعو رکقت اذا لحرلا یورت ا
 ا هم انغم تور لاا: رد هتسانمم یوا یوقو دو 0 8
 لضاضمو قمة یدو هدنشنزو لافتفا (. هاونرالا ) لغ , بل 9 8

 رو هد انعم یمشلنیلاف بولو توفوا تا هل ۱
 للتفن اف هلتف یا یون راف لبلا یور لاق : رد هنس انعم كهرب بیاو
 رونید هغمناق رولوا ید مسا یک یغیدل وا ردصء هب مک كار ("یرا )۱
 یتلعح یا یناورا لوقت : رد هم اتم قم ردناق ا 100 ءاورالا ) |"
 لا ۱۰ رد هنسانعم كرب تباور یس هلوقم رعسذو ثیدح همدآر و ابر ۲

 شهاق هب وص هدننزو دادش ( نایرلا ) هتباور ىلع هنلج یا رعشنا هتب ورا |

 هل رسک كنار روذک ءاور یعج هلا مصق رداپ ر ینّوم ردتفص هنسانعم باريس
 هلکلبا نالیسوص هشبه ندنآ ردغاط ر هدندالب یمهلیبق ئط ناب رلا لبح و

 نایرو ردئدآ تكغاط مظعو هایسرپ درک دالب هقشب ندنو ویدنلوا قالطا

 فو ردداروا نوع یبا نب دو ن دم ندنیب دح ردیدآ شرب هدنسانصف است

 تست تو __)چ)چ)جچ)۰)۰۹۰)۰٩۰۹)۰)۰ سس تو



atidوب اوج )۳  
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 نالذطاوا رقاللا لا هبما یمارث لاقب ردشلبا یر هئئاح لوا یئآ ربدخت هک وک
 لاف ردلمتسم هئس انعم قیشفص پولوا من. هنب ر یر دولپو هبلا راس یا
 ردلمعتسم هثسسانعم شرالا نم جارخاو شعب لا همي منا اذا پاصسلا یار
 فیعطو كجوک هدننزو ةاصسم ( ؛امرلا ) هنج رخا یا دالپلا هب تمارت لاش
 فلظ روند هنفارط كیاوبح یلف رط لانحو رونب هنفوا میلعت لوقیلع هفوا

 رونبدهبهئسل ېک هرهم هدرخ نالوا هدنفلارا یرلغرط كنسف نوبفو هنا |
 رود هب رلءراب دولب كوك هدنن زو یف 1 ی رلا ) رتثل هدمیصف كهم هد و
 هدولپ نالوا عفولا ديدش یک ی رلهناد ولطو یرا یرلءرطف كم روضب لوق للم

 كميمو كتءنمه (اببرا ) رولک ابامرو رولک هیمراو رولک "امرا یجب روتب»

 ندر لزبمغیپ لئارسا یب مالسلا هبلعو انب یلع ردبسا ناشیذ ربمغیپ رب 4 مک
 نانلوا ابحا هدعب بونلوا هناما هنسزوب هروک هنب رلناپ نیخروم شعب یدبا
 هبف لاغ : رد هنمانعم هدايز هدننزو "امس ( هامرلا ) رشب راترضج هیلاراشم
 نیاهگرید حراش ردهنسانعم ةامام نمت هدننزو ابع ( ابعرلا ) "ابر یا ءامر

 ( یرلا ) ردضشللا ناب وبد ردنوما هفلابم رد ردصم ېک يصبصخ یفوب ری
 رونلوا ریبعت یدلکف هکر وند هنسس نکردبک كشاط یرافدنا كلافطا هدننزوا
 هاو هس وساج نانلوا لاسرا هنفرط نعشد هلیس هبنپ لعاف مسا ( یغنرلا )
 ردپعسا هردرب هدنزو هبل ( ةمرلا ) ةعبلط یا انل مرم وه لاقب روند 4وغارق
 رب هل مک كنهددشم ممو كنار ( نایمد ) ردعنمومرب هدننزو یم ( ید )
 زوک السا هدننزو اصع ( انرلاو ) هدننزو وند ( ونرلا ) یواولا ردمسوم
 هبلاو هانر لاقب : رد هنسانعم ینمغب نامز یلبخ بوکیدزوک هبهنسئرب قرهبمیق
 . یوهو لوفشم رصبو بلقو فرطلا نوکسب هبلا رظنلا مادا اذا رو اونروئرب
 یهل اذا لجرلا ار لاض : ردهنسانعم كلا بعلو وهل قرهوا بلاغ سوهو
 الر لافي : ردهنسانعم قلوا كانب رط ندهنسنرو یوه ةبلغو بلق لفش عم
  بپوخ لوشو یدنلوا رکذ هکردردصم هدننزو اصع ( انرلا ) برط اذا لح رلا
 ردا رظن بوکید زوک سکره اکا یا ندنفلب وخ هکروتید هبهنسن ربلدو
  ثوص هب كنار ( هانرلا ) هنسح هبلا ینربام وهو انر یش لاض هوا

 هل ہک كنم (*ندالا ) ردهنب رلائصم یخو رورسو برطو رونی ههزاوآو
 | كلياروبج هفمردق قوج هنسبدنک هلکلبا بجعن-یمدآرب هنسن شکلد شوخرب
  هدنزو هلعف ( ةيرتلا) ونولالع هلجو هبجتا یا نسحلا هانرا لاقب : ردهنسانعم
 ۱ كملنا كاب رط یمدآ رو هلن را ینهع نسما هاتر لاق : رد هنس انعم ءاترا

 3 لاغ : رد هنس انعم كلیا تامغنو یتغنو هرطاذا هاتر لاه : رد هنسانعم
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 | وب هیرسک كنەزمح (ءاکرالا) هفعانم اذاریعبلا اكر لاقب : ردهنسانعم كقلکوب كوب ||
 ۱ كجا ریخأتو اصبق یتئااذا هبلع کرا لاقب :ردهنساتعم كلیوس دب هدنقح هسکر یخد /

 زا رو ااا هيلا کرا لاقب :ردهنسانعم قغصو هرخا اذا نمالا یکرا لاقب :ردهنسانعم

 هکرواذا بنذلا هيلع یکرا لاق : ردهنسانعم كلبا ارتفا هان" لعق ملام دانسا همدآ

 ( وکر لا ) مهايهادا ادنج مهل یکرا لاقب : رد هنس انعم كلا ھئیہن رکسعو
 رونید هضصوح تكحوک ول راوبد كسک وو روند هرببک ضوح هدننزو وعدم

 لاقب رونید هب هنسن نالوا تبانو مئاد هلیرلهین لعاف مما ( یکنرلاو ی ارلا )
 داقعا ءاکترا هک ردهنسانعم یج دیا داقعا یکترهو تباثو ماد یا كنرمولارم یھ
 هلیس هی لوعفم ےسا(یکت رلا) لعافلا سا ةغيصبلوعم یا هیلع كن مانالوقت ردهنسانعم

 نضج هلي كيم (ةيك ارلا)دنعمیاكيلعالا یتیم هلاملاق : ردهنسانعم لوعمودقعم

 یداورب هدنزودادش ( ءاکرلا ) رولک یکارمیمجج رد ر جش رب ندنساعهود یراکدید
 یکرلجرلاقب : ردهنسانعم نو زو فبعض هدننزو ینغ ( کرلا ) یایلا ردیعسا
 رونید ههنسن فیعط كى ردلیعغت لعفا هدننزو یرحا ( یکرالا ) فیعص یا

 یحف كنار ( یم را ) ین ابلا فعطاو نوها یا كلذیم کرارمالا اذه لاغب
 | ایمرهیمری هوهامر لاق : ردهنسانعمقم آ هدنن زوهباتک ( ةبامرلاو )هلنوکس كيمو

 | یمرءاب اربزسوفلابیمرلاش الو سوقلا لع وسوقلانع مهسلایمر لافیو هاقلا اذاةبامرو

 سوقلاب یرهدتفو لوا هسردبا یرییای ندلا سپ رولوا لخاد هبهنسن قجەنلوا
 یب هنسن لوا هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قلوا هدایز هرزوا هنسنرب یرو روند

 لنضفیا یمر هیلع هل لاقبو دازاذا نیسډلا یلع یر لاقب رولوا شمحا بونآ
 ردبا یر یادعا هلئرصن هور هکایوک ردلمعتسم هنسانعم كليا ترصنو ةدایزو
 مالک ینعب هیلعءاعد كلذ ریغو هفناوهدبف هللایر مهلوقو هرصنیا هلایر لاقب
 نوسلپااقلاتلع هنیوضع راس دوخاپ هننورباپهنلا كن یلاعتقح رداعد دیروک ذم
 ین ون فلوم رد هنتس انعم قغآ هل سک كن ه مه ( هءامرالا ) ردکمد
 لاش : رد هنس انعم قلوا هدای زو هامر ییعع هامرا لاق ردا را رکت

 لاقي ردلمعتسم هنس انعم ضرالا نع جارخاو داز ىا نيسجلا ىلع یرا
 قلثا مدن زو لاعتفا ( هام رالل ) هتحرخا یا دالبلا هب تم را

 لوقت هنسانعم قعشت رولوا نوعا تکراشمو یمتراف هامر لاقب : رد هنسانعم |
 (ءامرتلاو) هدننزو لاتق ( ءامرلاو ) هدننزو ةاهابم ( ةامارلا ) انیمارت یا ايترا |

 لعاضن ( یمارتلا ) ءامرو ةامارم هتیمار لوقت ردهنسانعم قعثنآ هلیعف كنا
 هنسانعم ینارتو انیمار انعم انیمارت لوقت رد هنسانعم قعشآ یدو هدشنزو

 ردلمعتتم هنسانعم قمراو هتلاحر شیاربو ی



 باسبلا نم ایقرو ابفر هبلا قر لاف : رد هنسانعم قمفچ یرفوب هدنزو یم
 | اثلا بابلا نم ایفرو ايفر هاقر لاقب : ردهنسمانعم كلا نوسفاو دعساا عیار
 یرفوب هدنزو لعفت ( لرثلاو ) هدنزو لاعقا ( "را ) هنذومق تف اذا
 ا و کرد حراش دعص اذا ءاقراو لبجلا ترا لاغ ۰ 9 یی

 رونید هلابدرا ټک هلپعف كيم ( نافرلا ) رونلوا لامعتسا هبا قو هبا لاو
 . حونفم ىج هب راہنما قر منسوم هکرید حراش ذحردلا یا ةافرلاب هبلا قرت لاغ
 یقهرفج هب یرفوب هدسننزو هلعفت ( ةبفرتلا ) رولوا روسکم 4 رابثعا تلآو
  هوسفا هدننزو هفرغ ( ةبفرلا ) همفراذا امالک هبلع قر لاق هنمو ردهنسانعم

 . ردسم هیفرو ةذوعلا یا ةبقرلا مفاوه لاغ یکهبدمو یدم رولک فر یم رونید
  ثشاذا ةيفرو ایفرو ابفر ءافر لا هنسانعم كلا نوسفا یک فرو یر رولوا
 هم ( فنالا ایفم ) روند ھه یموسفا هدننزو دادخ ( *قرلا ) هتذوع ف

 هپ ( هیفر ) رونلوا قالطا هنبرانک کیا تور هبسه هبنتو یصف كنافو
 HR هک ابقرا سیف نب هلا دیبعو رد تابفر یمج ردندناوسن ءاسا هدننزو
 دوخابرد بم هنکیدلپا جوزت هدیدع جاوزا ما هبفر قافا یفانا اکا ردروهشم
 ؛ویصفبدلوا ی راهفوشعم هرن هدمها لوا دوخاب یسد دعم تاادح مات هبفر

 فرو ردشللا مسر ارہکم ینس هلک هلا دییع ینعپ ردشلنا محو یرهوح هداروب

 هيا یباو یدلپا جور ناغع ترنح هکر د مالسلاو ةولصلا هیلع ىلا تغب

 ردندپاصا قر نب نش نب هلا دبعو ردبدآ عنمومرب هدننزو یمس ( قر ) ردیعا
 ریفس قروز روند هغباق جوک هلال تاکرح كنار ( ةوكرلا ) یواولا
 هلیافوص جوک شلزود ندنایتفو ندنوک هدهرئاس تاهما هکرید حراش هنسانعم
 . مزوا ینعب كرىماوع هوکرو ردقحهاوا یرلکدبد هرهطمو زالف هدیکرت هکردرسفم
 .همو روند هبهنکتو هبهعفر نانلوا محو هنب رلنلآ كرلشاطو كنهنکنم قحهفس
 اوحا بوئوط زوب هراب دا تلود روب نم لشم « ةوکر سوقلا تراس « لثثا

 هکر یمج رونلوا یالطا هنجرف تن اوسن هوکرو رونلوا برش هدقدلوا بلقنم

 روید هیوبق هدننزو هبنغ ( يك ) اضف رولک تاوکرو 4 رسک كنار رولک
 دزو وکز ( وکرلا ) رولک ایاکرو هدننزو یتع رولک کر یمجج هنسانعم رش

 | حالماو اهرفح ذا اوکر ضرالا اکر لاقب : رد هنصانعم قمزاق یرب
 لصفو حدف پوبلپ وس دب هدنفح هسکربو هعلصا اذا مالا اکر لاق : ردهنساتهم

 ؟رد هننسانعم كلبا ريخأتو اصبق هيلع ىنا اذا هيلع اكر لاخ : رد هنسانعم كلا
 و ما اذا ناکلاب اکر لا : رب هنسانعم قلوا میقمو هرخا اذا *یشلا اکر لاق

 هداز ندرارق هراوطو هدعاذا هاکر لاق : ردهنسانعم یلغب مکی بوکج یبهنسن
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 تكمحابولآ ینکو مکلدوسهدنن زو لاعتفا ) ءاغترالا 3 رونا د هکویک نالک هزو#لدوس

 هليعف كنار ( وغرلا ) اهاسنحاو اهذخب اذا ةوغرلا یفترا لاق : رد هنسانعم ۰
 ةوقر هل تراص اذا اوغر وغرب نبللا اغر لاقب : ردنساتعم كفلکویک دوس
 رونید هرل هقا نالوا رونلک ویک كب یرا دوس هلیصف كميم ( یغارلا )
 ردبصعج كن هیغوو ةريثك ةوغ ر ابابلال تناك اذا یغارم لبا لا
 هکروند هنس هلوقم قیشاف لوش هدننزو :اضسم ( ةاغرلا ) هدتننزو هنسح
 هلعفت ( ةبغرتلا ) هنلوا ذخا قمبقو لویک ندنزو دوس هلکنآ
 هنسانعم ققلراط یمدآ رب هلتساتموب رد هتسانعم كمردنلکویک یدوس هدننزو

 ردا شوق ر هدشنزو دادش ( هاغرلا ) هبضغا اذا هاغر لاق ردلمعتسم
 كنار ( وغرلا )هنس انعم هرضصم روتید هابق هدننزو هرم ( :وفرا) | (
 هعشوخح یوهغمو انعم هدسزو تدح ( یغرلا ) ردیشسا سرف رب های 11

 مالڪڪ لاقي ر ونلوا قالطا همالک یز ور نایلوا نيبتمو ره اظ
 كمراد نب عشاجم هدننزو نالس ( ناوغر ) هانعم عصفب ماذا غ م
 مکن هلتحاصفو توص تراهح ارز یدلوا بقلم یشا ندنتحاصف ردیبقل
 عنحومرب هدیداو مان هبل هدنبارت فلاط هلیخف كتاب ( هاغرلا ةر ) یدیا رد

 ( وفرلا ) یواولاردکربتمو هاکترایز الاح هلفلوا یوبل ترضح دصسمهدنآ ر دبد آ
 اوفر وفر بولا افر اقب : رد هنسانعم قمراکوا بواع یو قترب هدننزو وفع

 . هنکساذا االف افر لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا نیما ندفوخ یمدآرب و ها اذا
 وق هنم و رد هنسانعم قافنا و جازتما هدننزو ءاسک ( *افرلا ) بعرلا نم
 اعاد هللا نكيرب یرب ینعی قافتالا و ماصتلالاب یا نینبلا و ءافرلاب جوزتمل *اعدلا ىف
 هحوزنم هدننزو هلعفت ( ةيفرتلا ) زسهلوا ولشود والود هرزواترشاعم و جازتءا
 نینبلا و *افرلاب هلتلق یا هتبفر لوقت رد هنسانعم كليا اعد ويد نیتبلا و ءافرلاب

 ( قرالا) یدیا هسک فورعم رب فر نب يح ردنداتا هلیسهبنب رفصم ( فر )
 ینومرو-نید هب ینک نالوا كوي قرلوا كشودو قتلاص یرلقلوق هدننزو یوحا
 هدننزو یکرن ( "قرالا ) *اخرتسا ف نینذالا ظعل یا فرا لحر لاقی رد ءاوفر

 (نوترلاو) ( وقرلا ) یواولارونید هدوس شوخو صلاخ لوق ىلع هندوس كيک | "
 ی رلکدید صعد روند هنس هعطق لاسموق لوش لینوکس كفاقو یصف كنار | ۳

 كفاقو یصف كنا ( ةوقرتلا ) هلوا هحهدایز ندنسهعطق لاسموق یمرکدو نوزوا. | ۱
 قر كفلوص هکروند هکک نالوا هدنکوا كرفوب هدننب رقوب تكسکوک > |
 هدیسراف رونلوا ریبعت یربنج نویو یسهقلح نویب هدیکر ردعقوم یکح هديا ||
 ا قراو ) هلی هلن وکتس وكس كنافو یصق كنار ( قرلا ) قابلا ی |
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 قلوف هزوس كمدآ رو یعرملا ابف رثک اذا شرالا تعار لافب : ردهنسائمم یل وا
 كرلار( یوع رلاو )( ابم رلا )ىلافم منسا یا كمس یار لوفت ردهنسانعم/وط
 ییهنسلرب ندهسکرب ( ءامرسالا ) هنسسانعم ءاکنو ظفح ردرلسا عفو یه
 | (هامنرالا) هدنفضسا اذا هاا هاعرتسا لا : رد هنسانمم كسا یکلبا هاج و انف

 ثمارا لاذپ : رد هنسانعم یمالتوا هدنلزو لعفن ( یمرتلاو ) هدنزو لاعتفا
 : ردهنسانعم قمراتوا 4رمك كنیم ( هاعرالا ) تصرا ىم تصرت و ةبعاملا
 : رد هنسانعم كلا نيبمل قالتوا یرب ر همدآ ر و اهاعر ین٤ ةيشالا یعرا لاغ

 : رد هنسسانعم یفلوا نوچ یماعیم كرب رب و یعرم 4 مج اذا ناکملا هاعرا لاب
 امام ردهنسانعمآقغوط ینلوف هزوس كمدآرب و اهبعررتک اذا شرالا تعرا لقب
 رد هنسانع. كلا تجمع و وفع همدآ رب و یلافم عغسا یا كس نعرا لوف ېک
 ردعا هبرمسکص كنار ( ةبعرلا ) هنحرو هیلع تبخا یا هبلع تبعرا لوقت
 نابس هلغاوا رلشاط یرموب اجعاج هدنمجا هکر ونبد هالر لوش و رونبد هفمالتوا
 رد هدنزو هپ دوخاب ردېما یبا رب ندنس هلببق مهس و هوا منام هنس روپ

 هداعم هبدیدسشت كتابو يضف كنار ( هزاعرلاو ) هدننزو اب رب ( !باعرلا )
 هلبمف كمه ( ذيواعرلا ) نوسلوا هسرولوا كيك ره رونبد هبیئاوم نایلتوا
 یعار) هلوا تک اح ویلاو و ناطلس ةساخ هکروند هبیئاوم لوش نایلتوا هداعم

 (هوعرالا)ردشوفرب ( لبا ةبعار ) ردرلهکر کجسنجییا ( ننالافیعارو ناتسبلا
 كلربب ( بیشلا یعاورو بیشلا ةبعار ) روند هغ ردنویب هلي كنيع و كمر
 هدننزو هاخن هلا همجح نيغ ( *غرلا ) یواولا رونلوا قالطا هنللاوا كنتلاح
 هابظورتغ ءاغل هكهن ردهنسانعم قمرغاب و كمروکوب یئوف هود و نالنرمص و هود
 تتوصس اذا هاغر وغرب ماعثلا و حبضلا و ریعبلا اتر لا ردصوسخم هنس4وقم

 هاکبلا دشا ىكباذا یصلا اغر لاقب ردلمعتسم هنس انعم قلغآ ها دایرفو تصضف

 ناف رغاب هکر ونبد هبهقان یجب روکو بو غاب قوج هدننزو ودع ( وغ رلا )
 ] یمودهیمک ثنهزمه ( هاغرالا ) *اغرلا ةرينك یاوغر ةقان لاب رونلوا ویعت
 نياك وبك دوسو هاغرلایع اهنلجاذا ةقانلا تیغرا لوقت رد هن انعم قمترغاب
 لو كمدآ ندا لوبن كلذكةوغر هل تراصاذا نللا یغرلا لا : رد هنسانعم
 . هان همدآ ریو ةوغر هلوبل تراص اذا لئابلا یغرا لاقي ۰ رد هنسانعم كغلکویک
 ( یغازنلا ) ةفانالو :اش طعب لیا یغرااعو یفنااخ هتیالوق ردهنسانع كمربو

 انهه دحاو اغراذا اوغارت لاق : رد هنسانعم قعخرغاب ندف رطره هدننزو لعاقت



 هک هتن یدلوا ی وعرا بوتلوا بلق هباپ ندنفیدلوا عقاو هدهسماخ هیناواو سپ

 هریاچ جب التوا ناوبح هلیرمسک كنار ( یعرلا ) یئابلا رد هحمیوب یخد یوتقا
 ( یعرلا ) ءالكلا ىا یعرلا ىلا ىشاوملا جرخا لاش رولک ءاعرا یعج رونید
 ردصمهنسانعمقمالتواهدننزویمرم(یعرلاو) هدننزو هانک ( ةياعرلاو ) هلیعفكناز

 قمراوارولوایدعتمو ابنحرساذایعرمو ةياعروايعر یعرلا ةيشاملا تعر لاقب ردرل
 رظتنم هنورغ رها رظن هبک اوکو اهحرسا اذا ةیشالا یعر لاقب : ردهنسانعم

 هاگنو ظفحو اییغم رظتناو ابقار اذا موحصلا یعر لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا

 ردصم هل یعف كميم ( ىل هظفح اذا هما یعر لاش ۶: ردهنسانعم كجا

 یعرلایا ىعرملا ةيشالا تعر لاق رونبد هنتوا قجالتواو یدنلوارکذ هکردی
 ید ةاعرم هکهتن هنس انعم هاک ارج روند هغالتواو هفلریاچ رولوا ناکم مساو

 موقرب و رونلوا ریبسعت ناب وج هکرونید هب یجم راتوا راوط ( یعرلا ) رونید
 الال زا هننلایا تنه هکرونلوا قالطا همذآ نالوا ناو هززوا تیالوو 9

 رولک نابعرو یک ةاضق رولک ةاعر یعجج رولوا طونم هننمه تمذ قیاعرو ظنفح

 مهرومایلاو یا مهیعار وه لاقب هل رسکو یعض كنار رولک ءاعرو هلی كنار

 لاق رونید هبهیشام نایلتوا هدننزو هینغ ( هیعرلا ) ردیبقل لرعاشرب یعارو

 نالوا هدنتسد رب ز یلاوو ردهنسانعم هظوفحمو هیعمو ةيعار ةیشام یا ةيعر هل
 « هتیعرنع لّوسم مکلکو عار مکلک « ثيدحلا هنمو حراشلا لاق رونید هسان ةماع

 كنان ( ةياعرتلاو ) هلیفیفخ اضهبویدبدشنكن ايو یئالث تاکرح كن ان( ةيعرتلا)
 كنات ( یعرتلاو ) هليغيفخ كن ايو یرسکو یعض كنات ( ةيعارتلاو ) هلب رسك
 كب دادحاو ءابآو كنبدنک دوخای ندبا یعر لزوکو شوخ یر هود هلل رسک
 ةيعارتو ةياعرتو ةيعرت لحر لاقي رونید هنابوج نالوا قلنابوج یسهشب و راک
 (یواعرلا ) لبالا ةياعر هئابا ةعانصو هنعانصوا لبالا ةيعر دیج ناك اذا یعرتو

 بویلتوا هدنسهروح كنه وا هکر درل هود لوش هدولبعع كنارو هدنزو یراکس

 هل رهدما ناسحا هسکرب یمدآرب هدننزو ةاهابم ( ةاعارلا ) رلهلوا نمک هراتمس دیعب
 ریبعت كلا تیاعرو تمرح هنقح هکرد هنسانعم كلبا هاکنو ظفح بودهزوک
 یبقاع كشيارو قوقحملا ةاعارم هنمو هيلا انسحم هتظح الاذا هتیعار لوقت رونلوا

 م ىلا ترظن اذا مالا تیعار لوقت : رد هنسانعم كمزوکوید رولوا رجم هيب

 قمراتوا هجربارب هلل رب یرب یرلناویحو ردیففخم ام یسهلک م هداروب ربصپ
 هنبورغ ر هدىا رظن هړک اوکو اهعم یعر اذا رجلا راجلا یعار لاقش :ردهنسانعم

 یهنسنر و اهبغمرظتناو اهبقار اذا موصلا یعار لاق : ردهتسانعم قلوا رظتنم
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 هدننزو یدس هل كنار ( یر ) انمرلاف هنبلغ یا هلونمرف یناسار لوق

 اذا مبارلا بابلا نم ابطر ةأرملا یطر لاغب ردیفدارم و هدننزو وطر ( یطرلا )

 | دارجا هک هدننزو لعفا یدباو وعرا لص الاف یسهک یوعرا هکرید حراشفکو

 4  ص6 زا

A۲ 

 هکه دننزو وعدم ( "وسرلا ) هیر, نا بلط اذا ءاتمراسا لاه : رد هنسانعم
 رونید هلبش نالوا رانو هدیدنسب هدننزو یعم ( ینعرملاو' ) رد هرزوا سا
 : رد هنسانعم كملپا رابثخا و دنسب یغدو هدنزو لاسقا ( ءاسنرالا )
 لما ( یشارتلا ) الها هأرو هرانخا اذا هنمدخ و هتبحص ءائمازا لافي
 یر اذا اوارت لاضش : رد هنسسانعم یا وا یار ندنو یر هدسزو
 كنار ( ةوعرلا ) یضارتلا هب عفو اذا هابنمارت لا و شعب نه شعب
 ءار نع یا نالف ةوس نم الا هنلعفام لوف روند هفلدونشخ ردسا 4رسک
 هاضرو ةاایم هاضار لاض رد ردصم ند 4ءافم هدنزو لاتف ( ءاسرلا )
 ینپم هنسهدارا عون دوخاب سنج و یدنلوا رکذ هکردردصء ندیلالن هللا معف و
 4 رابتعا فوسوم ردلعاف سا ( ةينمارلا ) روني نابصر و ناونعر بوذت هبنفت
 ةيمیا [ ةبسار ةشبم ىف ] یلاعت4وف یناک ردلمعتسم هندانعم هینسم ردم
 (داتما رلا) مولعلایلعتیطر لاال و ةياریهف لوهحالع ةدبعء تبسراول# و
 رد هنسائعم ینعشراپ هدکلبا دونشخ روئلوا لامعتسا هدهبلافم باب هدننزو ةاهابم

 یدلوا یون ترشح تب رهظنم ینالوخا یر دبعو رد یدارلا رهاز نا

 یرکع ( یوشمر ) ردبدآ هنافنب رر صوص هنسهیبف هعیر هدهبلهاج یتر و
 (ناوضر) رددآ هدلب رو ردبسا كغاط رب هدهبدم و ردیدآ سرف رب هدننزو

 [ ( وطرلا ) یواولا ردبسا كنتج رادنبرخ و ردیدآ كفاط رب هسک كنار
 3 یبلا اهساجاذا اوطر ةأرملا اطر لا : رد هنسانعم كلنا عاج هدنزو وطخ

 3 ناي هدنسهدام طرا ردبدآ رصشرب هک هلا هحونغم ؛رمه ( یطرالا ) اهعاچ
 ۲ ثكئار ( ةوعرلاو وعرلا ) یواولا ردعنومیکیا ( یطاورلاو ةبطارلا ) ىدنلوا

 [ كنار ( ابعرلاو ) هلرصق كفلاو یعضو ىف كنار ( یوعرلاو ) هلال تاكرح
 ۲ نالفلاق رونید دکهلکچ وریک بودیا عوحر هلهحو نسح ندنلاهح ردرلیسا های

 ۲ عوجرلانسحو لهل ا نع عوزنلایا ابعرلاو یوعررلاو هنلثم ةوعرلاو وعرلا نسح
  ةوعرواوعروع رباعرلاق ردرلعسا ایعرویوعروردصم هوعرو وعر هکرید حراش هنع
 ٠ لهجو نسح ندنلاهج هلرمسک كهم ( *اوعرالا ) ایعرلاو یوعرلانسح وهو
 . عجرىا لهلانع لحرلا یوعرا لاب : ردهنسانعع تاسلکجوریک بودیا عوحر

  هدنوو رد ردا یدو رو ند روبیم باو یدلوا لوعفا لالعال دعب رشد
  رغخآ وا لالعا اریز رد ینبم هنفیدلوا مدغم هرزوا ماغدا لالعا یفیدقوا ماعدا
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 هجا هدن رک زاکن یزو رق لهحواو قبق لظنلا ةيشراو نیطقیلا ةيشراو رديد

 ر هدننزو ةاصح ( ةاشرلا ) رونلوا قالطا هرازبلف نانازوا بوروس یک بیا

 هود لوش هدننزو غ ( یشرلا ) هدننزو یمح رولک یشر یعج ردبدا كنوا
 هنر هره اکا ناب وج هلک با ففوت نکر دیک هکروند 4هود دوخاب هنکشوک
 | توراوهنلا قره رقیح ودهشرا هشرا هلیعف ترا هره دوخای هشرا هشرا هلی

 ا ها ې هلک هشنرا دارو .هلوا ردیک بودرکس هدقدیشاف یک فو لا
 1 نم.مالک نیفلوا سضتم ننه هلکعدر نها دوخای ما 4۶ هک اب وک هلب رللوا

 لاقی هنمو روند هنیلاط توشر هلیس هز لعاف مسا (,یشرتملا ) لش
 | كداصو يصف كنار ( وصرلا ) یواولا هئرسل عبات هل عیطم نالفل شرتسل كنا
 اوصز هوصر هاصر لاق : رد هثسانعم كليا راوتساو مک یهنسنو هلئوکش

 كنم الا ندنربا هکر هل سک كن همه (( ءاصرالا ) هنقناو هجا اذا
 حرفبال همزل اذا ناکلاب یسرا لاقب : رد هنسانعم قلوارارقرب هدا روااعاد بویلوا
 كنار ( ناوضرلاو ) هلي رممق كفلاو یعضو یرسک كنار ( اضرلا ) یواولا
 لاب : رد هنسانعم قلوا دونشخ هدننزو ةامم ( ةاضرلاو ) هلبو یرسک

 هکربد حراش طخس دنع عبارلا بابلا نم ةاضمو اناوضرو اضر هیلعو هنع یضر
 صسسیاقم هليظغل هن رتحا هلبف رج غاب و "یشلاتبضر قر هل وا ی.دعنم هسفنن هدحابصم

 هلا ىلعو ردم وس ص ۵ رژوا قلا زاحح تغل یس هب دعت هلبا یلعو نعو بولوا

 رابشخاو دنس ی هنسنر اط رو یهتنا ر دشغل وا بلق بای نکیا یواو ه داموب 9

 هب هتټضر لوقت رونلوا لا تسا هلبف رح ءاب و هسفنب هدنو رده نسانعم كلتا

 . لاش رولوا فصو ةغلابم هکر ولک هنسانعم یضرع اضرو هنرتخا اذا هل تیضرو
 (ىضرلا) یک ةاضق ردةاصر یعج ردلعاف مسا ) یا رلا ( ینطم یا اضطر لحر

 نورو ولک ةاضرو ءاضرا یجب دکعد دونشخ ردلعاف منا دو هدننرو قغ

 ةاتص رو هامص را نم "یطرو خاطر نم ضار وه لاق یدا نويضر ىلصا رولک

 رولوا هنسانعبحوتسودو رونلوا قالطا هلیفکو نما :یضرو نیضر نمضرو
 نر دج ن رفعجنب یسومن یلعو ردیسا یردب كن هنادحعم مان هینغ ند هیعباو |

 ( ءاضرالا ) ردیبقل یرفلا اقوبد نب رفعح كلذک رديبقل كناضترلا ىلع ا "
 هنس كج هديا دونشخو یار همدآر و زدهنسانعم قلق یضار هبرسک كن هزمه ۱ 3

 (ینضرتلاو) ( *اضرتسالا ) هبنمربام هاطعا اذا هاضرا لاقب : رد هنسانعم كمرب و |
 هاضرتو هاضرتسبا لاقت : رد هنسانعم كليا بلط یتساضر كمدآرب هدننزو لعفت |

 كجا بلط کیا یضاز یي ودن ڪڪ ند هکر ءاضزتساو هاضر بلط اذا ۱



 9و

 ثفلا لاق هئمو رونبد هنب رومد یک کردہ تنساه داس م ہما تمیم
 بوکوچ ېک کرک ءدنزوب اوه دولب ینعب ندابو تآرفثسا یا اهبسارم باصسا
 هلا هسکرب هدننزو ةاهابم ( داسارلا ) یدندپ هقمردفا هرژوا لور یابط
 هدنزو ی ( یسرا ) هحعاس اذا هاسار لافب : رد هنسانم» كم؛زوب هدوس
 زولپ روق هني رزوا كیا هکروتید کرد نالوا تبا «دنلطسو كفجال او كرداچ
 یشلاواربل اف یر وه لافب روند همدآ نالوا مو تبا هدرمش دواب هدربحو

 لوش ( ذبسارلا ) رد هدلب رپ هدبارفم هدننزو هنس ( هیس ) تبتیا
 ردف لافب هوا رارفرب و تبا بوبمادلخ ندنرب ینا ندنکفکوی هکر وند هان رف
 نشو ینالل ثاکرح كنار ( :وشرلا ) ىوارنا اههدنعل اهناکم حربئال یا ةيسار
 هرحا نالب ر و هدنلبش. یلک دەدا رب 46 رد هنسانعم لمح 4نوَکس كټ هم

 كنار رولک یشرو هل رصف كفلاو ین تار روأک یر یمج روسد هر قو
 هبیربغاب هکاح هکردبف سن لمح هداررب هکر ید حرا هیرسفكفلاو یرسک

 نالوا هنسانعم لبح ردنرابع ندلبطرب نالب ر و «دننع" لاصبا هبدوسقم یدنک
 هب كنار ( وشرلا ) "لعبا یا ةوشرآا ءاطعا لاقب ردذوخأم ندنسهدام اتر
 هاسطعا اذا اوشر هوشرپ هاشر لاغب : رد هنس اعم تكمریو توش ر همدآرپ
 یشنراف هاشر لاقب : رد هنسانعمقلا تور هدنزو لامتفا ( هاشترالا ) ةوخ]اا

 كاللا ىشرتسا لا : رد هنسانع كنا توشر ( ءشرنسالا ) ةوشرلا ذخا یا

 رد هنسانعم تاتا تعا ندنساآ بودازوا یننوپ یسب روب هودو ةوشرلا بلط اذا
 یتسیزوابهود هلیرمسک نهم ( "ثرالا ) عانسرلا بلطاذا لپسفلا یئرتسا لاقب
 هششرا اذا لیصفلا تنشرا لوغت : رد هنسانعم كمتر يها بودازوا هنساا

 قر هبسشاف یتسب رفص كن هود دوحاب كنسي روا هود ندا فتون نکر دبڪو
 مد كمدآربو رک ذبس اک ر ونید "ینراکا رد هنسانعء غروب كر هد دنرا هشرا

 رواوکرشا اذا همد ف موفلا یثرا لافب : رد هنسانعم قلوا كثرش هدنتدو

 + اوشرا لاخ یک یل رغول ینارزم : رد هنسانعم كمکچ حالع هبذآ
 رد هنسانعم قمازوا ېک پیا یرازبنف كنب زوب رف لهحواو هیف هوعرثآ اذا هبف
 لاقي : رد هنس انعم قلخب بیا + هغوفو هاصغا تدنما اذا لاظاطا ینا لغ

 ةا مو هدعاسم هدننزو :اهابم ( ةاشارلا ) هاشر اهن لمح اذا وادنا ىشرا

 تلمرپ و لام زارب نوجا عفد ی ۶ همدارب و هایاح اذا ءانار لا : دهنسانعم

 ا كملیا تعالم هدنازو لعخ ( یرنلا ) هعناص اذا هاشار لاق :* رد هتماتعم
 ( "اشرتلاو ) هدننزو هاسک ( هاخرلا ) هعالا انا هاتر لاه : _د هنماتعم

 لزئمرب ندرخ لزاسو رولک هنشرا یمج هنسانعم لبح روند هبیا ه رک تات
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 تراص اذا نالف یذرا لاقب : ردهنسانعم قملوا فیعط یرلهودای یرلتآ كمدآرب و

 لاقب : رد:هنتسانعم كمر و رانا ویح نو زو فنعص همدآ ر و ایادر هلاو هلبخ

 هلک نا ل ورهمو نو ز هدرفغس یس هاد هسکر و هيذر هاطعا اذا انالف یذرا

 اهل رهو هفلح یا هقان یذرا لاقب ۰ رد هنساتعم قموق ورک ندنرلابمم

 ردب ولقم هفلا واو یدبا ناذور یبصا ردیدآ عضومر هدناهفصا ( ناذار )
 يدح كدجا ندم ریغا وبا نالواناهفصا عماج ماما هدنزو یلع(اذر ) یواولا
 یناسحاو رب كمدارب هلنوکش كازو یصف كنار ( یزرلا ) یلبلا ردیما
 ( ءازرالا ) هر لبق اذا ای زر انالف یزر لاق : ردهنسانعم كلتا لوبق

 هيلا یزرا لاقي : رد هنسانعم قیعص بور و هقرا هیسکر هل رسک كنه مه

 هل و "ولع ( وسرلاو ) هدننزو وسح ( وسرلا ) یواولا احلاو دنتسا اذا
 تم اذا | وسرو اوسر وسر *یشلا اسر لاق : رد هنسانعم قلوا رادنا و تباث

 ىلع تفقو اذا هنیفسلا تسر لاقي : رد هنسانعم قمروط هدنتسوا رومد یکو

 وسر و ها ون اذا موصلا اسر لاش رده سانعم ابا ت هب هتسن را و رجالا

 هلاسر لاق 8 هنسانعم كليا و ییحوا كندرقالو كربخر هدنن زو وسح

 لق رمح و تیدحر ندا هلا تانتنا همدآ ر و هنماف رط رک اذا ثیدحل ان٥ اوسر

 هنع 4 تدحو هعف ر اذا اٹ دح دع ایر لاقب ۳ رد 44 تسانعم كابا تباورو

 .قمردروط یتسهلج بورقیح روغوب ندنراهقراهلغلوا هدنکارپ راهقان كممیلجو
 ایم ردهف هدع ترش اذا هل وشب لعغلااسر لاق ردامعتښم ةت اعم ا مارو

 رادباب و تباتهنسنر یتدو هل رسک كن همه ) ءاسرالا ( تین كيلا تعارف

 قمردروط هرزوا رومد ك یکو تساذا "یشلا یسرا لاق رد هنساتعم قلوا

 بارم ( ةاسرلا ) حالا لع اهتفقو اذا ةنيفسلا تبسرا لوقت : رد هنسانعم
 رجا رارردروط قاب دلکزا بو آ هاي رد هک روند هنن رومد یک هدننزو

 ناوسن هکر د هنسامعم “د هدنن زو هرم ) ةوسرلا ( ردي رعم رکنل هکنس

 رود 4سغاب لوق یرلکدروعک كزالم هنس رللوف بورد ندقج و و ندوعا

 قمردروط یب یک رد یی ,ردصم ندنباب لاسعفا هک هدننزو مرکم ( یسرلا )
 هلوق هنمو : ردهنسانعم قققا ردردصم یک كن یند یرح هک هتل رد هشسانعم

 تسرو ترحنم امهایم عفتدقو نییطایضب [ اهیسسو اهب رجب هلایسب ] یلاعت
 هن رلانعم قمر وط وقخآ ر رولوا ردصم ندیالتهدقدنلوا تارق حوذقم یرلیم ید

 هلی رلولوا تأرف هد هلیسهبش لعاف مسا ینعی یلاعت هللااتعن اهسمو اهب رحم «یرفو
 یلاعت هوغو هن رلانعم ی دا ءاسراو ارحا رولوا تفص هب یلاعن قح هدنروص وب

 ) يسا رمل ۱ اهنومن ییعب اهعوقو قم یا 1 اه رح نايا ةعاسلانع كن وائس 1 1
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 ندلپ هکردیلپاسفم رازا روشېد هنس4وقم هطوفو لاسشو كجهبرو هبیرفوپ
 رونپد یخد ههادر ردنرابع ندلامششپو ندنس «اوفء هطوف نج هوط هیفادا
 روئلوا قالطا إو هو رازالا شيفل یا ةءادرلاو ءادرلا هبلعو ءاچ لاف اه
 نوهفدلوارتاس ردلمعتسم هنسانعم ینادانو لهحو رونلوا قتالطا هبهکر دمو لفع و
 رول واالطا ه هنسل ندا ثارا قلورو نز هدا افلطمو لهح یا ءادر 4 لاش

 لهج روئلوا قالطا ههنسل نرو هصبقو نبش همدآ كلك یک اضسو لقعو زم
 مزال + هبفر روئلوا یالطا هحروو رولوا نددادسا هلنهحو یک لغو حو
 روند هاوسل تفیز یرلکدد حاشوو نیدلا یاءاد رلا نم صاخ لاق نوجغ:دلوا
 هادرلا را وههدرب كد رد ناسحالا مساوو فورما ربك نالف هکر دندلوا یانعمو
 ردا ذخا هتباج رز بودبا هطاحا یخد یراس مساو هادر ارز زرد
 لابع ارز رارید "ادرلافیفخ وه هدر, كد نیدلا فیفخو لابعلا لبلق نالفو
 ردهنسانعیقلادر یخدوب هدننزو لاعتفا ( ءادنرالا ) ردرلمزنلم هد هبفراند هلا
 هلسنر ند هسکر هدن زو ةاهابم ) ةادارملا ( تسال ىنعع ةأرملا ترا لاق

 لاغب :ردهنسانعم كلبا ارادمو هدوار اذا هادار لاقب : رد هنسانعم كا بلط

 | مهنع یر یا موقلا نع یدار لاقب : رد هنسانعم یتا شاطو هاراد یا هادار
 3 رد هدر ینوم روند همدآ نالوا كاله هدنزو فنک ( یدرلا ( ةرا اپ

 ۱ ۲ هفی رم نوزوا لوش هدیدشن كلاب و یمن كم ( یدرلا ) هدننزو هحرف
  ردنوک راردبا عفد هلکنآ ندرانکو ندرب غبس یفباقو یبیک رلحالم هکروتبد
 مفد لاغ هبرمسک كلادو یه كمیم رولک یدارم یمج رونل وا رببعت یا
 رونید هن السرا ( یدارلا ) ةنیفسلا اهب مفدن ةبشخ یهو یدرللب ةنيفسلا
 ۲8 هکردهنسانعم هادر هدران وب هل رمسک كيم ( ةادرملاو ) هدننزو هاتک ( ةمادرلا )

 ا نادم هک هدننزو یدابم ( یدارلا ) ردبس هلوقم راج تجوروا یرفرب ندلب
 شب وت هداروب فلم ردبعمج كرازا هکرد هنسانعم رزا ردیعج كنس هلك
 ] :اسح ( ةادرلا ) رونلوا قالطا هنب ربا كف و كنءود یدارمو ردشلبا
 ی وا ولا هدننزو یصح رولک یدر یمج هنسانعم هرض* رونبد هایق هدننزو
 | هآ تلعو ضرم هکرونید همدآ لوش هدننزو غ هلا هم لاذ ( یذرلا )

 و ضرلا هلةلا اذا یذر لجر لاخ هلوا شلبا ناونانو بولقم بوصب
 ۴ دولک :اذرو اباذر یمج رد هذر ینّوم روند هاوبحو ناسنا نوب زو فیعتع

 [ :دد هتسانعم قلوا نوب زو فیعنم هدنتزو هوا ( ةواذرلا ) هدننزو ةاضف
  تعزمه ( هاذرالا ) ایذر راس اذا مبارلا بابلا نم ةواذر لجرلا یذر لا
 اند هنلعح اذا هتبذرا لوق رد هنس انعم قلف نو زو فيعنم هل مک
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 قالطا هنیل فورح هرلنا هکردراو فورخ زارب هدننب كرلنویو ردیلباقم كنو
 هدنروصو ردعماج یسهلک انوعرب ۸ یرلنوو رولوا راصحالاو یرلبا نیب روئلوا
 رونید هل نسا مالم هلی كنار ( ءاخرلا ) ردعقاو لق نایفط هدنن اب كغلۇم

 یلرید هدننزو ینغ ( یخرلاو ) ( یخارلا ) بوبهلا ةنيل یا ءاخر خر لاش
 عساو یا یرو خار لجر لاقب رونید همدآ لاش وخ نالوا هرزوا هافرو تعسو

 هلع یار لاق :.رد هنس انعم كملکچ وربک هدننزو لعافن ( یخارتلا ) شیلا
 (ءاخرلا) رطملا اطبا اذا ءاعسلا یخارث لاقب : ردهنسانعم كمكصكو سعاقن اذا
 هن ۲ نالوا ردرکس بولی هللا كل نانلوا رکذ یریکدید *اجرا «دننزو بارحم
 (ةیخرالا )ردیبقل دادشن كلام نب عماجندارعش هدننزو هنسح ( هبخره ) روید

 ودع ( ودرلا ) یواولا یک هدر رونید ههنسن شلرب ویلاص «دبننزو هفتا

 هب هامر اذا اودر هود رب رجب هادر لاق: ردهنسانعم ق شاط همدآر هدننزو

 6 ناب درلاو ) هدننزو یعس ( یدرلا ) ئابلا رک ذپس اک ردنغل هدنظفل یدرو
 هر ولوفیلبع كعرو ولشتاو نیکشا قرهلاج بوب هلیغن رط یرب ن نا هتاصف

 وهوا اهرفاوح ضرالا مجراذا انایدرو ایدر سرفلا یدر لاق : ردهنسانعم كعروب

 لعخ اذا بارغلا یدر لاقب : رد هنسانعم كروب كرهکس هغرقو یشلاو ودعلا نيب

 لغتشمو الجز تفزاذا ةيرافتا تدر لاق : ردهنسانعم كامكس فا 9
 |, ردهنسانعم قراو هتک اقا ؟یشلایدر لاقت : ردهنسانعم قمربقو بعلت یرخا

 زدهنسانعم قع راجو قفقوط بولکح ناي همدآ رو ثدازاذا هل ترر لاق :

 هبهامر اذا رجح هادر لاقب : ردهنسانعم قمنا شاط همدص اذا ائالف یدر لاق :

 لا :ردهنسانعم كعشود یغاشاو بهذ اذا نالف یدر لاش : رد هنسانعم كمتکو

 هغرودوخای نیکشا ینآ هلرمسک كنهرمه ( ءادرالا ) طقس اذا رتبلاق یدر

  ردهنسانعم قراو انایدر هب تبشم اذا سرفلاتیدرا لوقت ردهنسانعم كئروب
 هلعقسا اذا هادرا لاقب : ردهنسانعم كمروشود هبیغاشاوتداز اذا هغغتد رالاقب

 هسک ر هدننزو ربنم ( یدرلا )هکلها یا هادرا لاق : ردهنسانءم كلنا كالهو
 ٠ رد#لروصت یتیدلوا كالا تلآ دوخای رد هدنلزنم تلآ روند هثاط نالئآ

 طقساذا رتبلاقیدرت لاقب : ردهنسانعم كعشود هبیغاشا هدننزو لعنت ( یدرتلا )
 تعشو اذا ةيراجلا تدرت لاقب : رد هنسانعم قمنقاط حاشو نوناخو ايف

 : ( ةيدرتلا ) «ادرلا تسبل اذا ةيراجلا تدرت لات : ردهنسانعم كن روا ادرو لاشو
 اهبف هطقسا اذا رثتبلاق هادر لاقب : ردهئسانعم كمروشود هبیغاشا هدننزو هدأت

 یدر نالف یدر لاش : ردهنسانعم قلوا لاله هدننزو اصع ( یدرلا )۱
 ندلبوهشاب هکردهفورعم ٌهفحم هیرسک كنار ( *ادرلا ) كله اذا مبارلابابلا نم
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 7 ف ا بازم ها ق وه لاقبو هشبم عسو اذا تلالاو
 ]خر نعم ىئلا رسا لاف: ردهنسانعم لوا وبلسو یاس هنسار یغدوب
 ؛ ردهسنسانعم كفشوکو قعاب كشوک یب هنسل ر رک كت ءم ( "اخرال )

 نما ناسا هدبدناو فوخ هماههاخراو اوخر همج اذا طازلا را لا
 لا زا ازا هما هدنماکنه ثدسخ اریز ردهانک ندفلوا بلقنا شیطو
 قمالئواهرزوا هاوخد فرط ره تآ هداعمو نامطاو نما اذا هتماع نال یغرا
 هلوطاذا سرفلاو سرفلین الاغ ردلمعنسم هنسانع ققازوا یتسه4وط نوجا

 هکروئلوا لامنسا ید هدفنازوا بودشوسک یننکریدو یبیا شابوو هبح نم
 لاش : رد هنسانعم كمر ویلاص یفاشا یهدرو رونلوا ریبعت كلما ناذع هاخ زا

 ندفللفت یرلکدبد ببرفت لوف ىلع كل كب كب راوطو هادسا اذا رتسلا یخرا
 اذا سرفلا یخرا لاب روئلوا رببعت كلبا كنل هک رد هنسانمم كمع هج هدایز

 را لاغب : ردهنسانعم كمردلب هلا "اخرا یراوطو ببرغتلا قوفوا ادیدت ادع
 ۲ رد هنسانعم لوا ینلاس یرلنا هجلاق كن هفاو هاخرالب اهب راس انا هيد
 ع را ) اهالمص یخ رتسا ٠١١٠۵ الا تخ را لاض :
  اوخر هلمح هلعحاذاءاخار لاش : رد هنسانعم كنخوک ېب هنسن ر هدنزو ةاهابم

 ندهنسن ری واهدالوناحاذاتأر لاتخار لاخ :ردهنسانعم قعشلغبیسروغوط كنوتاخو
 یرسک كنار ( ةوخرلا ) هدعا اذا هاخار لا : رد دنسانعم كلبا تدعابم
 فورطا ) هاخرذسا یا ةوخر هبفلاط رونید هکلکشوکو هکلتسس ردسا هبشو

 عام رضرح زکس هک ندنرفرح انوعرب ۸ هدنفرع فب مصت لها ( :وخرلا )

 اومد یوس یهو :وخرلا فورطا نم فرح هبف لاق رونلوا قالطا هفورح
  هوخر فورح هبادعام ندفرح نکس وبشا هروک هنلاب كفلوم هکرید حراش
 زد لوا عقاو لف قبس هداروب نکلا ردقح هوا یلباقم هدبدش فورح هکرونید
 هدننب كنسيکيا دوخاب رولوا هوخراپ هدیدشاب فورح هکردنیم هدنلح ارب ز
 قح ردهنیل فورح یکیدتبا رکذ كفلوم رارید هنیل فورح | هکر ونوا
 خو ءاحو هتلنم یا هگردموسم هرزوا قلوا فرح جوا نوا هوحر فورح
 نيسو "فو همجح نيغو دانمو داصو همجح یاظو هم یازو همجحم لاذو
 قفاوم هحراخ هدنرپانک دب وجعو هدهبفاش اعفاو ردنرابع ندنرفرح ءاهو نیشو
 و هکردراف رح لو هيد يورخ هکردحورشم هرزوا هجو ویو تبثم
 زکلواو هاوارمسح* یاب رج وص بولوا شبقنم هدحرخم هدقدنلوا ناکساو
 | هروسکم فلا هرزوا ج الثم ردپ واح یرلهلک تبطق كدجا هکردنرابع ندفرح
 هوخر یفورجو رولوا صحم بویلوا یراج توص هتد جا بونلوا لاخدا
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 تیحر لاق : رد هنس انعم كفلکروج هدنتلبه یشاط نمرکد بولروبق نالبو
 ردهنسانعم كنلکروج نالی یندوب هدننزو لعشت ( یعرثلا ) ثرادتسا اذا بلا

 رونبد هنمرکد هدننزو اصع ( یحرلا ) یئابلا تحر ینعع ةيلا تیحرت لاق

 مجدزمو مطعم برا یرو یدنلوارکذ افئآ یرلهینثتو یرلعج ردهیایو هب واو
 نارود ارز روئلوا قالطا ید برخا ی هک تن روژلوا قالطا هحاکنح نالوا

 هودو رونلوا قالطا هسکوک سرو ردلوحم هبهغلابم یکلواو رولوا هداروا برح

 دس كسکوب ندنفارطا لوشو روئلوا قالطا هبه رهم یمرکد نالوا هدنسکوک
 رآودمو یرکدو بولوا یمهرئاد یرادقم لیمرب هکرونید هضرا هدنزرط یکسو |

 لیموح ظعت ةفرشم ةفصلا نم ةعطق یهو ضرالا نم یحر ىف اولزت لاقت هلوا

 رونلوا قالطا هنب رلنایعاو دیس نالوا یروما رادم كتعاجو موقرب موفلا یحرو
 لاقب روئلوا قالطا هشید یزآو رونلوا قالطا هنناقلعتمو لایع تعاج كمدآرو

 رونلوا قالطا هبهلیبق نالوا لقتسمو یتغتسم ندرباسو هسارضاب یا هناحراب هنعط

 لیفو هودو روند هبهزبس یرلکدند خانفسناو ةلقتسم ةليبق یا یحر "الّوه لاق |
 یرلعج رونید هنسب روس هود ولماحدزاو رونلوا قالطا هنب رانابط كنسق
 ردیدآ كغاطرب هدننب هرصب هلا هماع و ر دیعسا كسرفر و رولک ءاحرا

 یحرو ردنداروا هاربا نب دمحا نب دج ندلوعف ردیدآ عضومرپ هدناتسچسو |
 رب هددادغب ( قب رطبلا یحر ) ردیدآ كنمرارب هدیداب هلل رسک كن اب ناطب |

 ردعضومر هدهفوک (هراع نر ) ردعضومر هدن رع دالب ( راج یحر) ردعضوم

 ( یحرلا ) ردئدحم را سابعلا نادجاو ردعضوم ر هقشب ( لثلا یر )
 نمرک د دوخای كمزود نهرگد هک رد ها ول هل وکس كناحو یحف كنار 1

 نالیو ردرداوو اهترداوا اهثلع اذا یحرلاتبحر لوقت ردهنسانعم كمردنود

 [ الا ) ترادتسا اذا ةا تیر لاقت 2, نده تو
 یم ( یحروبا ) رونید هیج رک دو هیج زود نمرکد هدشنزو ثدح
 هدنن رقهغجحهدننزو هيم ( هبحر ) ردندح هکر دبس هبنکش دنخ ندجا هدننزو
 مرکلایانیلع رده رقرب هدنساضق طساو هلیصف كنهرمه ( ءاحرالا )ردیدآ ويقر
 هلیوکس كناخویئالث تاکرح كنار ( وخرلا ) یواولا ردنداروا یئاحرالا ثدحما [

 شه یا وخر "یش لاق رد هوخر یوم رونید هبهنسن كشوکو كوپلسو تساس |
 هنسنرب هلرسک كنار ( ةوخرلاو ) هلبصف كرلار ( ةواخرلاو ) ( ءاخرلا ) 1
 ةواخرو *اخر ه ینرو *یفلاوخر لاق : ردهنسانعم قلوا كوبلسو كشوک

 هرزواتعسو یشاعم كمدآ رب *اخرو اشه ناک اذا عبارلاو سنا ابابلانم ةوخرو ۱!

 لوالاو سماخا بابلإنم ءاخر یغرو اخرو لحرلاوخر لاقب : ردهتسانعم قلوا |
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 | هجبوا یغدلوا ېک یمبدلب راچ هفرط یبا نکرفج هغوف ندوبف هکابوک نوسلوا
 ردلماغ یس هحل ءازهتما هداروب ردکید نوسلوا راچود هتل اهتساو تح , لذ

 ردصءاچرو ردپدآ ممومرپ هدله ما هوجوو ردیدآ هبرفر هدنساضف سخرساچ رو ٠
 لجرلا یر لاقب : رد هنس انعم یناوا عطقنم ندم الک هسک نبا ماکت رولوا
 : رد هنس انعم یفلوا مسح نکرابوسو مالکلانم عطنا اذا مبارلا بابلانم اجر
 هبوبف هبرسک كن همه ( ءاجرالا ) هبلع جرا اذا لوهملا ىلع هبلعىر لاقب
 بلاخ ندراکش دابسواجر اهل لمحاذا رشبلا سرا لاغ : رد هنسانعم قع رانک
 كلبا ربخأتو ايش هنم بصب ملاذا دیصلا را لا : رد هنس انعم قئرا

  یسروف وط كاوجح هبکو ردنفل هدزومهم «رخااذا مالا یجرا لاق : رد هنسانعم
 ] اه دلو جر نا تند اذا لماما تأجرا لا : رد هنس انعم تاج بولک كب

 نا وجرا ةغبطق لاب روند هب هنسن یزعرف هدننزو نا وفنع ( ناوجرالا )
 یدئلوا تبسل هنسفن نوا هفل ابمو دیکان هدنوب یناوجر ارجا لاغو رجا یا

 روند هبوب یحرفو رجا بونیا ناوجرا هبلعو"اج لاه روند هو ی رفو
 ردن دنرج ناولا فباطل هک ردپسا مساشنو هنسانعع ترج رونبد هفلی عفو
 ردفح هوا یزعرف ینجآ لئام هراس ردبسایوب هنق هکرد نامرج یسغاشا ندنآ

 . نکلرد رع.هنب هکلپ ردلکد یبرعم هنساشن لوم ندنزوا یادقب جان هداروب
 | هک رد روب نم نول ىرل دا ربيت ءاشن كب رع ٌهماع نش اولا
 هکصرید حر اش ردفلب نعرف انشوخ ناسنلوا ریبعت هبنپاکو هبنپ هدزمن امل
 هدنن زو هنسحم ( هیجراا ) ردي رم ی راف ناوغ را ناوج را
 رهخأت نددافتعاو ندنین هدهبنر ىلع ردهفورعم ثفرف ةكيدنلوا رکذ هدهمه باب
 "یتیم وه تلق تبسن اذاو یترمو جرم وه تلق 4 لحرلا تفنسا اذاو رلیدلیا
 نالوا پی رق كب یلج منو یو هبحرو رولوا زومهمو لتع سپ یفاج مو

 ؛( هاجر ) رونبد 4هنسن نانلوا رهخأت هدننزو هبفلا ( ةيجرالا ) رونید هلماح
 ةلالا مدق ندآ نی ریس نا رده مصب هاب ندننعاج ینغ یبب هدنزو ناتک

 ادم روکذم ثیادحو یدلبا تیاور یی رش ثیدح نالوا هینتم دلولا نم
 اپسآ رونید هنمرکد هدننزو اسع هللا هاهم یاح ( یعزلا ) یواولا رددبقم
 نار هلذلوا ید هابو ردرجح ییا هکردناوحر یسهینفت ردشنومویو هنسانعم

 رولک هاحراو هل رڪ كلاحو یعف كنءزسه رولک حرا یعجج هاف ررونید
 راو هل رکو یمن كرلار رولک یرو یرو هیعخ كءزمه رولک یراو

 الع قاب نمرکد هایصف كنار ("وحرلا) ردصما عج هک ایوک ردردا هکرولک
 8 زاوا اهنلع اذا اوحر یعرلا توحر لوقا : ردهنسانعم ڭمردنود نمرکد لوق
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 سس سن نسب سس

 تفل هد زومهن سپ هنانر نعم تلا نور لوق دا

 | لوقت ردهنسانعم كلبارب زا یب یدرقالو یهصقریو ردتغل یخد هدهینب هکهتن رولوا
 | :هدلصاقم هدننزو هرم ( ةيئرلا ) ياللا هترک ذوا هتظفح اذا ثبدلا تور |

 ۱ هشیش نالوا هدرافایا لوق یلع رونید هعجوود رد نالوا ثداح هدراقایاو هد رلاو
 ۱" عنام هئاعبناو تکرح یشان ندنلعو درد دوخاب ندکل ریپ دوخاب رونب د همروو

 را نیلج رلاو نیدیلاو لصافاا محو یا هيره لاقب روند هب هنعراع نالوا
 بتن ےن تست SEE Nar 94 هب لاقب : رد هنسانعم ینو زو فعضو عح ووا ریکنم تافتل الا هعنموا مماوفلاق

 E E E توس سس 0

 ۱ قجو فعض یندو هدننزو هبنغ ) ةيثرلا ( رد هنس انعم قجو فعض یا ةئر
 ۱ *یئر لاقب رد را ردصم ند هروکذم *یناعم هدننزواصع ( اترلا ) رد ةن رلاتعم

 | هئراو .) هدننزو یعس ( یرلا ) ةيئر هب ناکاذا عبارلا بابلا نم اثر ا
 ا( هی رلاو ) هدشنزو ةامم ( ةارلاو ) هدن رنزو هانکو بانک ( ةياراو
 ۱ تیر لوقت رد هنسانعم قلعا بویحآ هلردا دادعت یتنساحم كتبم هدننزو هلزنم

۱ ۱ 

۱ 

| 
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 :لوقناک هنساحم تددعو هتیکییا یناثلا بابلانم ةئرحو ةا عو ةباترو ءا روایت رتبملا

 . :تیلا تسر لوقت رد هنس انعم كليا مظن هرم هدنقح تیم كلذک اور هنوئر

 | لاقب : رد هنسانعم كلا تقرو جر بوبحآ همدآر یئروا رعش هیف تمظناذا

 ا وبخرو یدرفالرب ندهسکر هدننزو هاتک ( هبارو ) هل قرو هجراذا هل یر |
 | كل ربزاو هنع هترک ذاذا ةياثر .هنع ای دج تر, لوف رد هنس انعم كلثا رک:
 ( یرفلاو ) هدننزو هیأت ( ةيئرتلا ) هتظفحاذا اثدح تسر لوقت رد هنسانعم

 | لوقت ردهنسانعم كلبا ك كر هدا دادعت ورک ذ یینساحم كتيمهدرلن وب هدنن زو لعش |

 :هرزوا تیم هدن رلنزو هدادش ( ةيارلاو ةءارلا ) هنر نعم هتنئرتو تیلا تنر

 لاقب ردن دنس هرون ناتسبرع رونلوا ریبعت یجغآ هک رونید هب یراق ییدیادحوت ||
 هلبصف كنار ( وحرلاو ) هدننزو ءافو ( ءاجرلا ) ىو اولا ةيدرو ةءانر ةاما ق

 ( ةءاجرلاو ) هدننزو هاج“ ( ةواج رلاو ) هلیعف كيم ( ةاج رلاو ءاجرلاو ) ۱

 ةاجرواوحرو ءاحرهوحرب هاجر لاق : رد هنسانعم كل دیماو قعوا هلا هزم ۱

 :( "اجرالاو ) هدننزو لصفت ( یجرتلا ) سایدض ةاجرو ةواج رو ةاجصو
 . هاجرت لاق: رد هنسانعم قعوا هرانون هدننزو هلعذت ( هیحرتلاو ) هدخ زو لاعتفا

 هکر يد حراشهفاح اذاهاجرالاقب ردلمعتسم هنسانعفوخ ءاجراوهاجرینعع هاجت راو _
 ندرلن وو هلبسهقالع مزالت رولوا لمعت سم هنسانعم قوخیخد یسهدام ءاج رنالوایئالث 1

 ۱ لوق. ىلع رد هنسانعم بناجو هیجان هدننزو اصع ( اجرلا ( هلادم ردءاج رسا

 “اجرا یعجو ناوحر یس هینش ردتغل هد هلادم روند هنس هیحاتر هصاخ كنويق

 | ناهتوراوخ نایب هیر هلاک هب نیهتسایا ناوجرلا هیر ۰ للهمو رولک |
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 | ملنس ( یرلا ) هنیر ینمم هنبرث لاف : ردهنسانعم كلسإ دوب هدننزو لمقت
 لپ ز لاش ردهانمموب یغد ببرم روند 4 هنسل شلوا هدرورپهآ پر هدعزو

 تنبو فطلو ههبج هدننزو اس ( ءابرلا ) برلب لوسعم یا پیرو ںیہ |
 هبلفا ( ةيرالا ) لشفو ةثمو لوط ىاءر نالف لم نالفل لاش ۶ رد هنسانعم |

 هلبسب رفوب كفلپوا دوخاب ردفج هلوا یئاب هلا هکرو,د هنکو ک كفلبوا هدو
 اولور 

 واف رط ییآ رد راپع نذ هم هیکسم و هکر وند هنخلارا كنطب لغسا
 لاقب یک یمناو نه لها رونبد هنعامرفاو لآ تمدآ رو رونبد ناتي را هنسیکیا .
 ذبرلاو ) هبرسک كار ( ةوبرلا ) هغون هنب لها یهو هني را هاچ (|

 نالآ ةرعه ىا [ةبرو ةوبر هدنع لاغ رونلوا قالطا هبهجفا كينوا هدنزوهب

 رولک هابرا یم ردلمعتسم هنس انعم تع اج هبعف كنار ( وبرلا ) مهرد
 | ) روند هب یدکورد روناجر ندنمرا تارمشح هدننزو هيز هب كار( ةيرلا

 شاب ردبنآ قلب سنحرب هبرسک كن هزه ( ناي رالا ) هنس انعم رونس |
 ه4برلکدبد ثبورکو هکترطعبو هلا زوفنسا هدنادرفم نوب رولوا هببش هزغج روف
 هشار لوفت رد هنسانعم كما ار ادم هدننزو تاه ابم ( :ابارلا ) رلیدلبا ناي

 كار ( وئرا ) یو اولا ردبدآ عنسوموب هدننزو یده ( یبرلا ) هتبزادانا 3
 . هونرب الر لاغی : ردهنسانعم تلخ مکحم یبهنسنرب هبنوکس ك هبفوفیانو یصف
 . ندوبفو هاوفاذا بلفلا ر لا رولوا دنع هلفلوا هنسانعم كتشوکو هدش اذااوئر
 رو وتروافیفر امذجاذا ولدلار لاف ؛ رد هنسانعم كمکج هحهتسهآ ییهفوق
 ال اون رو اور همارار لاخ : رد هنس انعم كلبا تراثا هاب هدنن زو ولع

 هعخ اذا هبلا هاتر لاه : رد هنسانعم قمردشانب ههنسنرب یبهنسنرب وتروراشا |
 .درخ بولیزا لوق كمدآربو اطخاذا لحرلا نر لافب : رد هنسانعم قتآ مداو
 (ةونرلا ) دنعع ىف تفیا لوهملا ىلع هعرذى نر ىاقب : رد هنس انعم قتلوا
 ةوطخ یا :وئر هنم توند لوق روند هعدآ هک ردیف دارعو هدشنزو هوظح

 ر دج هوا هقشد هکر وند هتعاسیدا ندنامزو روند هنس4 وقم هو راب تسکوو

 ۰٩رطنو ردهنمانعم تفایو توعدو نامزلانم ةعبوسىا ةوترهدنع تدعف لوقت
 ردق لیمرب دو هبهفاسم یمنآ قواو ةرطفیا لالا نم ةوئر یناغس لاقب رونید
 يم وصوا مهس ةيمریا ةونر مهنی لا روند هب هفاسم یمربا زوک لوقیع
 .دش رونید ه یلپر ملاع نالوا لضافو رحت هدمولع ( یتارلا ) مصبلا یدموا
 كار ( ورا ) یو اول رععنم یابر ماعیا تاروهلاش : رد هنس انعم ماکحاو
 دوس هزات هرزوا دوس ینکا هک رد هنس انعم هر هاينوکس كنم یانو یصق
 كرەدبا دادعت یننساحمینعب كلا هئرعرولوا ردسفمو روند هدمغوم نالوا هلفلخاس
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 ندنراسنج عبس ها رقاح رونبد هناویح شلوا رهاظ لجرثا هدنراهع هب را بف
 امو ردرلبطاخم عراضم لصالا ىف ( امرتواو ) ( امرتإلو ) ( امرتال ) ادعام
 ردکعد اصوصخ هکر دلمعتسم هنسانعم اسال نالوا هانثتسا ةادا ردوغل یراهلک
 نیرمادحا یظفلوا هد هربخا هغیص اجال یا امرتواو امرتلو .امرتال ثیبخ هنا لافب

 بلطلا دبع نب سابع ( یأرلاوذ ) ر دلمختسم هدنبسابقم ینن هلغلوا نوحا
 رادیضش .كکلام ماما ( ىآرلا ةعیب ر ) رد رلبغل ىراصنالا رذنم نب بابحو
 هکر دسایق باصعا ( یأرلا باععا ) ردند هیفنح نایعا ( یأرلا لاله )

 رس ) رلیدلبا مکح هلسابقو یأر قحلوا بای رفظ هرئاو ثیدح قلعتم هبهدامرب
 ( ورلا ) .یواولا یدنلوا ناب هدنس هدامرس رد هفورعم هبصق هک ( قار نم
 : رد هنسانعم قمرا بولو امن هنسنر هدننزو باتک ( "برو ) هدننزو ولع
 لاقب :رد هنسانعمقمغج هرتسکو و امنو داز اذا" ءاب رو اوب ر اوب رب "یشلابر لاش

 قبوسلا ابر لاق : رد هنس انعم قمرابق بوشش هنسنر و اهالع اذا ةیارلا ابر

 بوردنلان یب هنسنر هل رسک كنهمه ( ءاب رالا ) یفتناف *الا هيلع بص اذا
 هابعف كنار ( و رلا ) هندزو هتيم اذا هنس را لوقت : رد هنسانعم قمرترآ

 روند هب یدلشخو هغلثخ بویلوص راهراه ندتلعای ندوقروفای ندفلنفروب

 قلبثح بویلوص راهراه هللدش بوشبش ندوقروقای ندفلنغروب رولوا ردصمو
 یاورلا هذخاو عزف واو دع نم مفتنااذا اور سرفلا ابر لاقب : رد هنس انعم

 | بتوبلسب هدننزو ولع وب رو وب زو رکذ یس اک روند هبهبت كسکوب وب رو راهبنالا
 ټاشن یا او رو او ر هرجح ق تو ر لوقت : رد هنسانعم قلو اتو وشن

 نالوا هد هلماعم هکرد هنس انعم هنیع هل رصق كفلاو یرسک كنار ( اب رلا )
 ناور هدنسهینش یک ین ر هعفا رود هبهدای زو لصف زواصم ندعورشم ردق

 سا ( ی رلا ) یدنلوا بلق های واو اغیفض هلرسک كرلار روند ید نایب رو
 تاکرح كرلار ( ةواب راو ةوب را ) رونبد همدآ راوخ ابر هلیس ةش لعاف
 | لاق روند هبهبت كسکوب یک وب ر هدننزو ةاصح ( ةاب رلاو ) ةيارلاو هلئال

 ٠ هنسانعم هدنازو هیارو ضرالانم عغتراام یا ةاب رو هارو ةوابرو ةونرواوبر ابر
 ةدناز ةددش یا [ ةيار ةذخا مهذخاف ] یلاعت هلوق هنمو ردلمعتسم
 ۱ ام و وشن بونلسب دوب هدننزو "عع ( ی رلاو ) هدننزو باس ( ءاب رلا )
 1 تأمشن اذا عبارلا بابلانم اب رو هاب ر ه هرجح ق تس ر لوقت : E قلو

 نوغوو هنودغ اذا هتس ر لوقت : رد هنسانعم كلسب هدننزو هدأت ( هي رتلا )

 | قعی ءور ردنوحا هلازا یباب هک رد هنس انعم قم ردنلقولوص یاوبح نوقلوطو
 1 ( یرتلا ) هتس هتسشن اذا هقانخ نع تسر لوقت قن ردبا هلازا یتس هنمراع بوی
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 اؤر و یژر نج نبح هاچ لافب هلمو رد رللمعتسم هنسسانعم صن هرو مسا
 ] رسا هنسانعم هافنعا هببحف كنار ( یأرلا ) اوآرثب مف مالالا طلثخا نیح یا
  یمرا رولک یأرا و ردبولقم نذلوا هکرولک *اءراو هدم كنز رولک *!رایمج
 لو هدننزو ینغ رولک رو هبضفو یرسک كنار رولک یرو یرو هدنزو
 همدآ ناردشفا ییهنسل رب هدننزو ااعسم ( ةأرلا ) یدافنعاق یا اذک یار وه

 ۱ (یارال) ةفلض یا اذكب ةأر وه لاب روید هنالوا ثماب هنخشفاپ كتهنسل ربو
 قلخایا كلذ لعفا نا یأرا انا لوه رد هنسانعم اور و قبال كب هدننزو یرحا
 قآ هکرونبد هنعضوم هاوهو رو سفن كنسف ولناج هدنزو هدع ( ةئرلا )
 كحراش رولک نوئرو تار یممج راربد نکیوا هدیکرا شش هدبسراف رد رکج

 یفمروا هنرکحآ كمدآ رب هدننزو یمس ( یأرلا ) یدبا یر یلسا هروک هنناپ
 زد ةنسانغم کبد قاعتسهرب و هک ر باسا اذا ابر هأر لاب : ردهنسانممقمقوط اب
 . عوالس و مزال هکرد هنسانعم ینفاچ یغامغجو ضرالا یف اهزکراذا ةبارلا یأر لاغ
 . هدننزو مارك | ( *!۳رالا ) دفوف هدقوا یاوه یأرف دنزلا یأر لاقب رولوا
 ۱۲3 لفع هك رب و ضرالاف اهزکر اذا ةبارلا یأرا لاه : رد هنسانعم كيکيد تمس
 | كنهسک رب و لفع اذراص اذل دز یأرا لافب : رد هنسانعم قلوا یحاس رید و

 . تفبب اذالجرلا یأرا لاغ : ردهنسانعم یفلوا رهاظ تفاج را هدنتفابف و ءرهچ
 ۱ یأرالافب : ردهنسانعم قم هبهنیآ و رولوا نددادنما هلنهح وب ههحو ف ةفاحلا
 : ردهنسانعم لار ظن قرهبیف قوچ ینرلکبرک هبهنسنرب و :ارلاق رظن اذا دیز
 قولام ندنسهماط یرب كنهسکرب و رظنلادنع هبنفح *لرحانا لحرلایأرا لاق
 . هعس و هایر و نجلا نم یئر 4راسانا نالف یأرا لاق : ردهنسانعم قلوا ییوبح و
 ع اولا یأرا لاخ رونلوا رببعت كليا قلیارم هکردهنسانعم كلا لع هدصق
 لجرلایأرا لاقب : ردهنسانعم قعرغآ یرکج ینآ كمدآرب و ةعسو ءار لع انا
  یأرا لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا عبا هنبآر كناهقف ضعب و هر یکشا انا
 لاب : ردهنسانعم قلوا رروک اؤر قوچ و هاهففلا شعب یأر مع اذا نالف
 قلوا ؛لوشود همسکیرغوط هنبزرغوب ینورب كنهود و هآژر رثک اذا لجرلا یأرا
 .نیدنرلسنحعبسو رفاح و هقلح یلع همطخ بکتا اذا ریعبلا یأرا لاق : ردهنسانعم
 بویوب یرلهع هکردهنسانعم قلوا رهاظ یمالع كلەبك هدنرلهع كناوبح ادعام
 اهعرض ىف یر اذا عبسلا و رفالا رهغ نم لالا تارا لاق رلنب هکتتدوس
 . یفاشا بولوا نوزوا ینورب هدننزو یننعم هلم كع ( یهرلا ) نیبتساو لب
 ل . رولوا فصو هنس هلک هود نالوا لوش ود هللکش یک یرغوط هنب زغوب

 لعاق مسا ( ةِئرلاو ) ( یئرلا ) بیوصت هبف مطخلا لب وط یا یم سأر
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 ههرهاظسجنساوح هدینادا مو نیح هقطانسفن هک هلوا مولعم یدلروکبسانم |
 یمهیلصا تبسانم هدکدنبا تحار بسک و غارف رادقم رب و عطقنم ندنلاغتشا |

 لوا هلا یناعم روص هاب نوکیام و ناکام هدنداهش ملاع هکهنوکلم ماع هلیبسس |
 دوحوم ماحدزالا قيرطىلع هددیواعم ةيكلم و هيلاع ىدابم عیجج هکلب هدلاع ١

 روهظ رکهولج هدلاعوب هدارالاو ریدقتلا بسح یلع اځیشف ایش بولواشوقنم و |
  هلناحور یونعم فقلت ندسدقلا حور ینغب لاعف لقع هدنا هللاصتا و قلعت رولوا |

 جاست بولوا شقتنم هلل اموس و شوش ضعب ندهروک ذم تاشقتنم و تاست م

 ندنناشروص تک ایح و یناعم ججسن امتاد لیضنم توق نالوا روصلا كایح و یناعملا |
 روص لوا ندنا ردا غارفا هبلاق رر بسانم هبودنک یشوقنو یناعم لوا هلغلوا |

 زولوا سوسح و دهاشم هدنا و ردح هکرتشم سح ندلیخ قفا بلاوق و |

 یایؤر رولوا رقتسم و ظوفح هدهیلایخ توق نالوا تاسوسحمروص ةنازخ ندنا |
 تدش هنسوبلم كتروص یکیدلیاسابلا هبانعم كنهلیختم سپ ردنرابع ندنو هقداص |
 تیسانم هلبببس هلیختم فعنم رکا نلوا جاتحم هریبعت ایؤر لوا هسیارولوا یتسانم |

 فقوتماهربغ و یرفهف و تالاقتنا ارز رولوا جاتح هریبعت هسیا رولوا دبعب |

 یتیدلوا یدالوا و یلها یئار هلبیبس نطای توفص و حالص هکرولوا هاک و رولوا |
 ءایشا شعب ندنا اکا هسردا ماعتها هعالطا هنلاوحا سا خاصم هکلب هبهدلپ

 فشکو هیولع رابخا فقلت نالوا لصاح هدهبقارم نيح ههللا "ایلوا و رولوا جال

 ثعاوو هدب بابساعب اما رونلوا هضافا هرزوا تیفیک وبشا هینوکلم رارسا
 ريبعت بولوا مالحا ثاغضا هيمانم تالیبخ هللا هحرما طالخا و للع و هیعیبط
 تیفیک و ردندنس هلوقم مالحا ثاغضا تامانم رثکا و بلغا و رولوا نمک هلبوأت و |
 مالسلا و ةولصلا هيلع ىنلا لاق و رد هزبرع كب قداص یایژر هرزوا هروک ذم |

 كنارو هدننزوینغ ( یئرلا ).[ةوبنلانم ا*زج نیعبرا و تسنم *نج سما ایژر]
 یقشاعاک |مدآ هلغلوا رهاظ هناسنا هل زوصنسح هکرونید هیر وهب نح ردتغل هل سسک ۱

 هنالك ويى رورونیدهنب راربلد كنسهفاطیرب هبرسک كنار لوقیع رولوا هتفشآ و |
 رلیرتشم هکرونلواقالطاهشاق و هبوشفلوا طسب و رشننوحا عیو نوئلوا قالطا " 

 سس عع مکتندناکممسا هکر رونبدهرب كحمبروک مدنبزو اعم( یر لا )راردبا تیؤر | 1
 هععساو هارا ثیحصیا بصنلاو عفرلاب عمو یامیموهلوقن روند هر كح هل دیشیا ۲

 وه وبس دنعهکرید حراشرد هدر, كحلیدیشيایسسو كحمیروک یرادیداک,نالفیتعی ا
 باتک ( ءات رلا ( ردشغلوا ارحا هنسا رج هص وصحم ربغ ردندهصو نرو فو رظ ۱9۹۳

 فلا ءار مه لاقب رونید هنرادقم تكنشروتسوک و كنشنروک كنهنسن رب هدننزو
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 ااهاپم( ةآارملا ) ردلثم وب و ردكبد نوسشپا رابنعا رادم هسات یبوفع ینیدلواب
 ینیدلوا قلمرو فصنم یدنک هسا هکر هدنزو لاق ( هر و ) هد زو

 كليا شرونسوک و كلبا ابر هکردهنسانعم كمرونسوک ینفالخ كيرادرکو لمف
 یدآ رب و هبلع انا ام فالخیلع هنبرا یا هارو ةا هئئار لوق رووا بیعت
 هبا هک رو ذبأرف هنلباف یا هنر لول ردهنمانعم كمررک بوک هنسوخ رف
 هدنزو داصسم ( دارلا ) هرواع اذا هتمأر لوف زد هنسانعء كيا «رواشم
 ناکمیسا و تلآ مسا هد زو عقم یدبا برم یبسا هر د حراش روند ههنا

 ردجراخ ندسابفیمهلک ایام و یکیئاوف و یراوح رولک آرم یمج رولوا یغد

 ( ینارثلا ) ردشللا جرمن یندورو اسایف و اعام باهش هدنحرش هرد نکل

 یرب و ابف ثرظنن یا ةآرملاف تبأرت لوفت ردهنسانعم ینمغب ه.هنییا هدنزو لعافت
 ثیدطاهنم و انععب مهنعب یأراذا اورا لاق : ردهنسانعم كعثروکو تمروک ینرب

 یا امه ارات یأارت ال لاق ها لور اب ۸ لبف [ لرمشم عم لسم لک نم ؟یرباا ]
 افلطم ینعب اهآرام اراتدق و اول ثبحم هزنم هنع دعابتب لب هثرمدلا و لسلا رواعتبال
 یر یرب یرلشنا ینعب ردنعضتم یج ندنرلت رام و ثرواحم هلنیکرشم كمالسالها
 نیکرشم اربز رلنوسلبادعاب ندرلنا هکلب بویلبابرقت هدهفاسم ردق كحءهروک
 بئاج یلالد كرلنا و هناجر فرط یقتلالد كمالسا لها و ردرلاربم ندناما و دهع
 | ىآارتو رولوا شلوا هنسانع لباق و نیاعت هداروب یئآرت سب رولوا هناطبش
 هیلع میهلاوا هکرید حراش یدنلوا فذح افیقخ یرب كرات یدبا یآ ارنت هدلسا

 سم ینعب یدلبا ربسف ه4یرابع ههبشنالو هلرمشلا ةعسا لسلا مستبال هجرلا
 یلارئو یهنلا نوسلوایلفت هارلفالخا و لکشنم 4 رللاکشا رلکرشم هسک نالوا
 3 یمالاق انب "ارث لوقت ردهنسانع كلبا هلنحالمو هشيدنا و رکف هدننعض هدام رب

 . ینعرفو یراسهلکیشلک: هکردهنسانعم كن روکر لکنر هدنغروف امرخ و هانرظنیا
 . نوجعا كمروکو هرسب ناولا ترهظ اذا لخلا ىآارت لاغ رولوا رهاظ رلکنر
 | (یأرتلا) هارال یدصت یالیآ ارت لاخ : رد هنسانعم كلکیرفرا هنکوا كمدآرب
 ۱ ز و اهبف ترظنا اذا :ارلاف تیأرت لوقت رد هنسانعم قمغب ه.هنیآ هدننزو لعفت

 .هارال یدصن یایل یأرت لاف : رد هنسمانعم كلا ضرعت نوععا كم روک هیسک
 . رولپروک هرجا وقبوا هک رونبد هشود هلینوکس كهزمهو یمن كنار ( اژرلا )
 كمانم ىف هتیأرام یهو ةنسح اؤر تبآر لوقت هدننزو یده رولک یژر یمجب
 ۱ تروس ین و ردفمصنم ربغ هافلوا هن أت ینلا رد یلعف ینزو هکرید حراش
 | ویقح جبرتم رک ذپساک ردهنسانسیژر ايۋرو یدبا ور یبسا دوخاب رده رابتعا
  قغلواناب و دبف یسهسالخ تنم هلاقم قیضحم لها هدماقم وب هنسهدام اؤر هکرید
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 هدنعچ و هبنثت  هلکلنا تلالد هبطاح لاوحا ردن وا باطخ درج ردق و ىلع

 هنسارح لثم هدنسانعم بيت یرللوق رتماو رولوا ریغتم هدشأتو ريڪ دنو

 باطخ ههسک نیتشیاو بو دیشاو نیمروکو بوروک یبهصقرب یدنلوا ارحا
 ینن بولوا نوجما یعوقوراکنا ماهفتسا ارز رددیفم یرب رقن بیجعماب ویو رولوا
 نیینعم هلتهح و رولوا دلونم بعت ندنوب و ردیاربرقن ییژر ین هلغلوا تابا
 یأر وبشا و هدهسیا راج هروک هفلوم ردقنره نمک مزال عج یننی نییزاج
 یرلکدید رولوا یضتقم یتسانعم رظن یدّوم هرابتعا هدقدنلهلص هلا ىلا یسهدام

 یخدو هدننزو لاعتفا ( ءاگترالا ) ردنراشا هنسانعم بجعت هرزوا روک ذم هجو

 نوعا كلباربیدت ویر هدننض هدام رب وهتیار یت هتأت رالوقت ردهنسانعمكمروک
 لاعفتسا( ءارتسالا )هان رظنیا سالایف اننأترالاقب : ردهنسانعم كلیاهظحالمو رکف

 ینراددد كمدآ ر و هتبأر ینعع هنیأرتسا لوقت ردهنسانعم كمروک یند و هدننزو

 ندهسکر و هتّور یعدتسا اذا هارتسا لاقب : ردهنسانعم كجا اعدنسایتسم روکینعی

 ( هبرلا ) هنرشتسا اذا هتبأرتسا لوقت : رد هنسانعم كلبا بلط یأر هراشتسالاب
 تكحراش كتّور یا كتر ىلع هادا لوق ردا روند :هکم وک اا دین

 هبای هدعب و لادا هواو هلهګ لادا هزمه یدبا هّور لصا كنو هروک هتنای

 دادتش ( ءاءرلا ) یدلوا روسکم ءار هلیببس ترواجم های بوتلوا ماغدا و بلق
 ریثک یا ءاءروه لاش روند دمدآ اس نکهروک ییعب نالوا ه و رلا رک هدننزو

 بارغ ( ءاژرلا و ) هدننزو یلص هلبرسک كنهرمهیض كنار ( یژرلا ) ةبؤرلا
 رظنم رونبد هری كحهدبا قلعت رظن هدناسنا هدننزو ةامم ( هآرلو ) هدنزو
 قالطالالع ةأرمو بولوا هنسانعم رظنم نسح ءاژورو یور لوفلع هثسانعم
 لوالاوا رظنلا ىا ةأرملاو ءاژرلا و یژورلا نسح وه لاق .: رد هنسانعم رظنم
 ابو تجب ردسا هدشنزو هلعفت ( ةیرتلا 1( قالطالالع تلاثلا و رظثلا نسخ

Eهتنأر لوقت ةنسانعم كليا ءایر رولوا ردصم هيرو رد ةنسانعم  
 هسا کا لوقىلع كلبا ضرع هنيا نوجا قمقب همدآر و ءار هسار یا هیر

 ابف رظنبل هل اځ ساحوا هيلع ةأرملا تضرع اذا هار لوقت رد هنسانعم 2

 ایا هتبرا لوقن رد هنسانعم تكمروتسوک هللرسک كل راهم ( ءارالاو ةءارالا )
 یلبقامكناب یدایأرا لصالا ف یسهلک یرا وبشا هبف رظنب هتلعح یا ءأرا و ةءارا

 یسهکرح و نیبلت یسرم هرکصندقدلوا یأرا بونلوا بلق هفلا هلغلوا حوتفب
 یرا برعلالوقن و یدنلوا فذح هرم هلغلوا نینک اس عاقجا بوئلوا لقن هار

 | هتبوقع و هبلب ینالف یلاعت قح ىنعي كالهلا و باذعلا هب ساتلا یرا ىا نالغ هلا إل
 التبم كنا هک نوسروتسوک هلکنا ینرلتربع كاله و باذع هسان بودیا راتفرک 9
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 یأر وح رونلوا كاردا هللا لبخنو مهو ابن ردلکد می یدانسا هساح هب یلاعت

 ندارعآ ثفاکو رولوا_حوتفم شد هو رولواهرعتسا ىتبم سرم زا یم |

 رك كن همه ( "اوذالا ) لبذ اذا مپارلاو یناثلا پاپنا نم پود یون و لقبلا
 هدننزولاصح ( ةاوذلا ) هذاذا را ءاوئا لافب : رد هتسانعم قمرداوس یلوا
 هدننزو ىلا ( یوئلا ) رونبدهنغ وبف كنس هوفم زوبرفو نوافو مزواو كب ادنب
 ردن راش مسا هکر دتنل هدیآو هدنزو كلذ ) كئاز ( روند هراتوپف «روحو«د رح

 ردط وسبم هدیفاشا ىلپصفا كنوو ثاذیا لحرلا تئاذ لاغ
 هلا زوک هلئوکس كب ءرمهو یمص كنار ( ذب ژرلا ) یئابلا (۰ ءارا لصف «)
 کروند هکلیب هدنس هنر هدهاشم هلا لفع ینمب هکمروک هبلق كازک هکمروک
 ةبؤر نم 4 دهش لافب رونلوا ربیع هللا ترپسب ندا هلا رسب ندیکلوا ردجا
 یکیدمو هبدع رولک یژر یمجج هروک هناب كحراش بلفلابو نیعلب رظنلا یهو
 هژرو ردزاج هدبلفو تفیفح هدنبع نکل رولوا رتسشم هروک هتفالطا كفلوم
 هدننزو هرض هأرو هدشنزو هعار «ءارو بوکس كنهزمهو یصف كنار یآرو
 ةيژر هتأر لوف رد هنسانعم كلو كمروک ردراردص« هل مک كنار نایرو
 كفلوم بلغلاب و نیعلب هنرظن اذا ثلاثلا بالا نم برو ةبأرو ةءارو ايرو
 | هبسش یاوف لواو ردنرابع ندک اردا یب ینرم یش تیور هروک های هدراسپ
 | رولوا هلالوا یراج هنسارجم كنآو هب صب هساح الوا رولوا هنوک مباف م هبتسح
 قح اربز یک یس رک ةبالا [ مکلع هناربسف اولعا لفو ] یک ادب ز تیر

 [ نور یرا ینا ] یلاصت هوقک رونلوا كاردا ا رکفت اتل قلطنم ادزنا
 [ یارام داؤغلا بذک ام ] یلاعت كوف كاذلعو رونلوا لاردا ها لقع اعبار هالا

 ادیز یأر وح ردپا هیدعت هدحاو لوعفم هسرولوا دارم هب مسب تی ژرو هال
 یهتنا الام ادب ز تیر وح ردبا هیدعت هنیلوعفم هسرونلوا هدارا یسانعم عو
 ینربسخا ىنعج برعلا لوقت ةلكىهو [ مکتیأراو امكتيآراو كرا ] ثيدحلا فو
 یمهلک تيأرا ینعی بجتلا دنع لاقت ةلك اذک یلارت لا كانکو ینوربخاو یفاربخاو
 هاموفم یانعم ندرویم دففل تكنهذ رونلوالامعتسا هنسانعم یثربخا هدب رع مالک

  ؛داراو بنس قالطا هلفلوا ینبم هنفیدلوا یساوقا ببس كرابخا تب ور یلاغتا

 [ مهف بلط هکماهفتسا ؟زمهو یدنلوا *دارا رابخاو قالطا تیژر هلبهجو ببسم
  یرافدلوا كرتشم هدنلالد هبلط یدنلوا دارم رابخالاب ما هلکنا ردع ونموم نوجا
 [ راجهبهجو ببسلا ةداراو بیسلارکذ ندنسهلک یفربخا یسهلک تیأرا سب نوا
 ] نالوا عوضوم هبلط پونلوا قالطا ةادا نالوا عونعوم همهف بلطو رولوا لرم
 | تیارا یسهصالخ اهییشت ههموقم ةادا هروب نم ةغيص رددمتوا هدارا نما هی
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 هدننزو یتغ ( کذلا ) ناغنسوا ةنس اهحورق دعب اییلع تنا اذا كاذم لبخ لاق |[ .
 رولوا فو هکس ولفصار ریت كب هدنزو هینغ ( ةکذلاو ) ( یاذلاو ۱

 بت راه رینعو سم کرد حراش هر عطاس یا ةيکذو كاذو کذ كسم لاقب |

 هو )25لا ۲ رد راسعا همام یرلشنأت ارهاظ رد راج یراثیاتو ريکا

 ءم ترطماذا ةيكذم ةباحس لاقب روند هدولب ناریدغای یرخا دعب ةرم هدننژو

 كح وک رد نهچ نس« هر هلاک د ل نم ک كواوو یڪف كلاذ (نیوآک ذلا) یرخا ۹

 هدننزو ناس (ناوکذ نیا ) نوجبدلوا دقوتم كيارهاظ روند هنب رلحاقا حرس |

 كر یاش نالسرارب هدهبداب هدننزومرمت ( هوکذ ) ردیسب وار كرماعنا نا ۳ ۱
 لا :ردسنانعم کتک هحولزیک هربرب هدننزو باشیشما ( مالبلذالا ) قالا ردوآ
 لاش : رد هنس انعم قلوا نان مارو ءاریزحس|یف قلطنا اذا لح رلا یل ولذا

 یکی لا کایرت رد هنسسانعم قلق هحرسرف لسانا تلا و ةبلق سسکتا اذا نالف

 لولذا لاقي : رد هنس انعم قلوا رطاخ هتسکشو داقناو لذاذا لچرلا یلولا

 همدآ شلوا مارو لبلذ هدننزو لحرنس ,( یلولذلا ) ابخ رتسم ماقاذا رك لا
 كلا عصاوت هدنزو لمفت ( ی ذتلا ) لولذ«یا یلولذ لحر لاش رونید
 تلمرد هوبم ندح ا هدنن زو یعس )ی رذلا ( عضا و ادا هلی دن لاق : : ردهنسانعمآ

 كند ( "الدالا ) هانحاذا ثلاثلا بابلانم ایلذ بطررلا ىلذ لاق: رد هنس انعم
 تطرلایلذ لاقب : رد هنس انعم تمرید هویم ندحاغا هحولب هللا هسکر هلرسسک

 یاب ردا بیوصت ییهنمسل و و طہاغت یس هت یلدناف حراش هعم یلذاف
 بابلانم هامذ *یشلایذ لاش : ردهنسانعم قمادلقو كربد هدننزو *افو( ءایززا 1

 لاق زود هبلقتوقدوخای هسور هش نالق هددوحو لحولوا *امذو#ل رحاذا عبارلا

 هنم يب ادا یلاملا بابلاو ء امد خوبذلا ییذ لاق رولوا ردصم هنسانعم قلباق بلق"

 ) نابمذلا ( روبد زر شاوا رادجت ۳ هدنن زو ةام ص ) ةامذملاو یماذلا ( ءایذلا

 قاق هدر زا یس 4ار ك هنتشن ر یدارب دنن زو یر ) ىذلا ( .عرسا اذا 1

 ینراو كم دآرب ( هام ذتسالا ) هنذآیا ایمذ هتحار هتمذ لاقب : رد هتسانعم ل
 ( ءامذالا ( دخ ۳ .Ag ,دن ادا هدنعام تیمدتسا لوقت رد هثس انعم قلآ تو ردقارا»

 یواولا نوش 4 هر کنم عار هدننزو اصع 1 یمذلا ( هقمر کو هذقواذا, | 3

 یوذ لاقب : رد هنسانعم قلوص توا نرو نخ( يوقلا )ل فا نکا 1

 هدنشنزاو فلع رددرفم یدک رووا یک شا ین در یا

 | توف دوخاب حور هیقن نامه هدندیو بلقلا ةوقوا سغنلا ةيشیا "امذالا هنم ىقبام

 ینانلا ۳ انایمد لحرلا صد لاقب : رد هنس اعم كعرو هلع رس ہلا صف

 ۱ ءامذآ لاق : ۰ رد مس انعم كجا لر .E هی یب هنسن یتیدروا هریک تن مته

1 
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 ۱ اوهذ وهذن لح رلااهذ لاق : رد هنس انعم كلا ربک هدننزو وهل ( وهذلا ),



۱ N 
۳ ۰. 
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 | ندن راشاب یفاشاو یرفوب كب سوفلا ناور ذمو رووا ]قالا ,هت ر یک
 لافب هلمو ردفج هوا یرلجوا یبا هک رود هرارپ كج هروگب یرلعوا شریک
 یدلک ثرهبلپا دید هفدصف یدعئو یفپ ینەب اددہماہقایا هیورس» نم ندا
 ۱ كيس وک یمک ( هارنتسا ) رد ند ربخا یاتنعمو نالوا یانعم رو
 هدننزو هبل ( ةرذلا ) لصفلا تهتشا اذا یزملا ثرثتسا لاغ : رد هثسانعم
 ردسوف ندواو ءاه یداورذ لسا ردب راد بد یادخب رسد هکر درسا هل فورعم

 یرذنیلعو ردپس هبنک ینیرفالا نجرلدب» ندلاخ هدنزو مس ( یرنناوا )
 هدهبدم هدنن زو نابم ( ناورذ راب ) ر:رلئدح ینابعللا یرذں مئاو رسا
 | ( ةبفاذلا )ىثأبلا هاه رد ناو رث دوخ راربد ناو راون لون« ردیدآ ویفرب
 ةفاشم یا ةبغاذفأرما لا روند هروع نادا هبلوحو نقاش أ هم نيف

 هلآ لوبلسو یقلاص یورو یرافلوف هدنز,یرحا هفاف ( قذالا ) یواونآ هانعر

 (وکذلا ) یواولا فئالاو نذالا وخرلا یا قذا سرف لاقب رداوفذ یتّوم رود
 ندیرشهز وو هدننزو هاب ( هاکذلاو ) هدننزو اصع ( اکذلاو ز هدننزو ولع
 دنشااذاهاگذو اک ذواوک ذ وکذنراذلا تکذ لام : ردهنسانعكولعت+ شنا ردلوقنم

 (هاکذالا ) تکذ ینعب راثلا تکذتسا لا : رده:-انعم وکذ ( ہک ذتسالا ) ًايهل
 اهدقوا اذارانلا کذا لا : ردهنسانعم كمردنلولع بوقاب یبنآ 4 رک کیم

 اهاک ذا ینمع رانلا کذ لاق : رد هتسان هاک ذا هدننزو هعغ ( ةي ذتنا )

 وا ست هدروخاسو ریبو اه اذا :رهب زلا کد لاق : ردهنسانع» قازغ وو

 نسا اذا لحرلا یکڈ لاخ رد ینبم هنبروست یراقدلوا ءاکذ بحاص راجع ادام

 کو ةوکذلا) روند همدآ لمنشم شثلولع هدننزو هينغ ( ةيك ذلا ) نشو
 ةوکذلاب رانلا کذ لا رونید هخروط كحمردشتوط شنآ هدنرلنزو هرم
 هدتنزو اصع (اکذلا ) روید هنزوک سنآ ولهمشو 4 اهاکذاع یهو ةبكذلاو

 رد هنسانعم ینازغ و ه اه : اکذو اکذو روند هنیزوک شتآ قالرب ولدلدش یخدوب

 مهف ربت هسکرب هدننزو هافو ( هاکذلا ) اهحم ذاذا ةاکذو کد ةمبزذآ ا٤ لاق لاق
 بالا نم ءاکذ وکذو یکذو یکذو لحرلا کذ لاھ : ردهنسانعم قلوا كربزو
 هردهنسانعم رعو لاسو نس ءاکذو ةنطقلا عب رس ناک اذا سماخاو تلاثلاو میارتا

 8 تنطفو نهذو *اکذ هدننزو ىنغ ( یکذلا ) تنسا اذا ءاک ذلا ةبادلا تفلب لاغ

 1 :شنوک هدننزو بارغ ( ءاکد ) روتبد هنابرق شمآزغوبو روند همدآ يحاس
 3 تعلط لا زلوا لخاد فب رعت فرح ردفمصتال ردهفرعموو رددت سا
 یا ءاکذ نا ره لاق رالیسهیتک كنقو حلی ( اک نا ) سالا یا کز

rهوتید «_ 1: 2+۱ هلصف نیم 1 کان )  A.ی یرلخبد یم نحو رق  
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 هرم ( ةوأذلا ) یون اذا ,لقبلا یأذ لاق : رد هنسانعم قلوص تواو ا
 (نايذ ) ايلا ةلورهم یا ةوأذ ةاش لاقب رونید هنوبق نوب زو قي رآ هدننزو |
 اک | اش مان هب واعم نب دای ز بقلم هللا هغبا رد هلببقر هلرمسکو یعع كالاذ |

 روئید همس هبق یون نالق هدنس هد ک كن هود نایذ هکربد حراش رد وسنم

 تكمروس هل دل تب یهود هدنن زو وحد هلا هلمم یاح ) وحذلا ( یواولا

 اهاحط لبالا اعذلاش : رد هنسانعم تكمرتوک قر هغوق بوناق هنکوا لوق ىلع

 كلا عاجو اهدرطوا اقینع اهفاس اذا لوالاو تلاثلا بابلا نم اوحذ اهوحذپ و
 لاق : رد هنسانعم كم روب زيت زتو !هعماج اذا ةارلا احذ لاق : ردهنسانعم

 كج رج هلنغوط یب یغاپب هدننزو یو ( یذلا ) یابلا عرسا اذا لجرلا احذ
 نالوا هدقحآو ةقرطلاب هقرط اذا ایحذ هبحد فوصلا ىذا لاقب : ردهنسانعم

 اهن مهل سالو مهتاصا یا حیرلا مهتحذ لاقب : ردهنسانعم قعقوط لي همدآ
 لاق رود هضرا نالوا یراع ندنعسق جاغا هدننزو ةامم ( ةاحذلا ) رتس
 لب هلنوکس كنارو یصف كلاذ ( روذلا ) یواولا اهب رصشال یا ةاحذم ضرا

 اورذ هورذت "ثلا جرا ترذ لاق : رد هنسانعم كرتلیا بود زون یهنسنر

 راطاذا *یفلا ارذ لاقب هنسانعم قمزون رولوا مزال هدانعمو و هنبهذاو هنراطااذا
 قم ریقو مرلاف اه اقناذا ةطنحلا ًأرذ لاق : رد هنس انعم قم رواصو "اوهلاف
 لاقب ۶ رد هنتسانعم كفك هلع رسو هرمسک اذا ؟یثلارذ لاق: رد هنس اتعم
 ارد ناھن : رد هنس انعم كلکود بوش ود رلشید ند نغآو عرسا اذا یظلاارت
 دوب هدننزوهدأت( ةيرذتلاو ) هلرسک كنرمه( ءارذالا ) طقساذا هئانسا یاهوق
 هب ردنوهنبهذاو هنراطاازاهترذو جیرلاهترذا لاقب : ردهنسانعم قغزوت ییهنسنرلپ

 روثلوا ریبعت قمروحوا هدزج الطسا هکر دامعتسم هنس انعم كلبا انتو حدمیمدآرب
 ردلمعتسم هنس انعم قم ردتشارا نوتلا هدنارت ندعمو هتحدماذا هترذ لوقت |

 قلر واص هدننزو لعفت ( یرذتلا ) هبهذ تبلط اذا ندعلا بارت تیرذ لوقت |

 ۱ دیشب قو تب هاتسنراو ترد منا ار لات )
 شع روق هدنن زو همان ( ةوارذلا ) ابتولع اذا ةورذنا ثیرذن لوقت رد هنسانعم |

 لاقب رولیرو اص بوزوت هدنکوا لی هک رونبد هنسی دنزون كنسپ دنفوا قلتوا |
 نک رولیرواصو حرلا هب تراطف هسبای نم تفراام یهو تبثلا ةوارذک هدیعاوم |
 هیدن زون ینیدروجوابودبزوت راکزور اقلطمو رونید هنسیدنکود هلغ نلیکودهرب |
 ه ی دنز ون ځد و هدشزو یده ( یرذلا ) روتید ه یدنر وحواو |

 هنسیرف وب كن هنسنرب هلی رسکو یی كللاذ ( ةورذلا ) رونید هب یدنروچواو
 ییا تكمدآ هلیرمسک كي» ( ناورذنا ) هالعا یا فرشلا ةورذق وه لاقب رونید ٠
 ییا شاب سارلا ناور ذم لوق ىلع ردقو یدرفم رونید هنب رلحوا كنغانیق
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 رببهتفدورگف نسحو یأر تدوحو كمكربز هاغلا اف هدنزو "ام ( *اهدناو )
 ءاهدو یهدو براو یأر ةدوجو رکف یا *اهدو یهد + لا : ردهنسائمم
 ویدنو رکف نسحو یأر ثدوجو ریز كب هسکر رارولوا ردصم ۰۰ اهدو
 اپهد لجرلا یهد لاسفب رونلوا رببعت ینلوا ولرکف نج هکهنسانعم ینئوا حاس
 كلبا تسل ەكلەبھاذ یدآ رب یهدو اپهاد ناک اذا مبارلا بابلا نم ۳ اهدو 'اهدو

 ؛ردهنسانعم ینمارفوا هبهبهاد رب دوا كملبیع ه4بدانساو ورع هسبقن لوف ىلع
 ( یهدلا ) ةبهادب هاسا وا هسفنو هاعوا "اهدلا ىلا هبست اذا ایهد هاهد لا

 تفآ ولرکف نج ردنوجا هفلابم ءاه ( ةيهادلاو ) هدنزو فنك ( ىهدلاو )
 ردپەچ كنسهلکی هدوب رولک نوهدو یک ناف رواک ااهد یممچ روند همدآ نهذ

 هنسانعم كملشباشبا یکم دآ ولر کف نح هدننزو لمغت ( یهدنلا ) یدبا نوبهد یلسا

 یهد یغدوب هدننزو هيدأت ( ةيهدنلا ) :اهدلا لمف لمف اذا نالف یهدن لاق : رد |
 همدآولرکسف نج رز كب ( ةيهادلا ) هاهد یععاالف وهد لاب : ردهنسانعم

 | هلزاو هئداح رونلوا یالطا هیظع ما هبهادو یدشلوا رک ذ هک روند

 مظع مما یا ةسیهاد هناصا لاغب ر ونلوا رییعت ثفآ هک یک همبظع

 رولک هاوهدو هبهدا یمجج روند همدآ رصبشمو لفاع هدننزو یتغ ( یهدلا )
 هلبس هب لعاف مسا ( یهادلا ) لفاع یا هدو یهد لحر لاقي هدنن زو *اعرک

 هيم كلاد ( ةپ وهدلاو ) هدننزو ءارج ( ءاوهدلا ) یواولا رود هنالسرا

 لاش رولوا فسو یغد ءایهد هک هنن رارولوا تفص هنظفل هبحاذ| نوعا دیکأت

 ندبرع مابا هدننزو وهز ( وهد موب ) ادج :دبدش یا ةب وهدو ءاوهد ةبهاد
 هود هلامفن هلوکس كرلپ و یصف كرللاد ( ید ید ) یفابلا ردفورعم موب رب

 یدغوب كمروس هود هلامفثو انغ لسالا ف رد هلک نالوا یأشنمو لسا كنمروس
 یدپابینعب ید یدروب نم مالغ هلکلیا رادجنزبورصا ینا كنمالغ ییارعارب هکاتقو
 ینروک ذم زاوآ كمالغ رلهود نالوا هدورلبا هدکدنک هلاففو داب رف كر هد یدیاپ ۲

 هدکدروکیلاحوب یبارعا رلیدلشب هک روپ بوشا هرزوا هاود پونلقوش هک ةشبا
 تم وادم ه.هزاوآ هنوکوب هدنس هسکا كرل هود اماد بودا هاسکاو شزاون همالغ

 كر هدنکو هلوص همسر لوا ی رل هو د دعب نم یدلیا هبصوت هدننعخ ىلا

 | ظودحم كب هلامضنو هزاوآ یعسف هود ارب ز رلیدل وا ردا قوس هاسفن

 E رارولوا قوشتمو

 . یهود هيلوكس كن هزمحو یعف كلاذ ( وأذلا ) (۰ ةسحاا لاذلا لصف ۰)
 بابلا نم اوأذ لبالا یأذ لاه : ردهنسانعم كمرتوڪ قر هغوق بوروس كب
 اذا ةآرملا ىأذ لاق : رد هنسانعم كمليا عاججو اهناسو اهدرط اذا ثلاننا

TES 
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  GEوشح تنمات ای و هننها رک قاوا عج ا تمالع یکیا هد وسنم نالوا

  ۱كنبزویرق لهحوا ةاودو یبتنا رلردبا فذحیبهروبْم ءات ینبم هنتنجه قاوا هلک
 همام ( ةياودلا ) ردنغل هدهمجحم لاذ رونید هنغوبق كزوب رقو نوافو كمزواو

 هدقدنقوط راکزورو هننهلوقتوسو ییوص تاو ابروجو هسیره هدنرانزو هاتکو
 ةياودو روند هنغمیقو هننزوب نالوا ادي هحهقفو یک یراز هطروع هدنرازو

 یوادلا ) یک همارط روند هکنلشپ نالوا ثداح هدنزوب ككرلشید نانسالا (

 لا رونبد هنسهلوقم ابروحو دوس نالوا لصاح قیف هحهقفو نانلوا رک هدنزو
 یزو كنس هلوقم ابروحو دوس هدننزو هب دات ) ةبودتلا ( هر وادوذ یاواد ییبل

 ها ود همدآ ر و هیا ودلا هتنکر اذا نبللا یود لاق O NE قت وط هباود

 هباود هدیز وب كم وص كاذک ةباودلا هنبطعا اذا هتود لوقت زد هثسانعم كمر و أ

 ج را هبغستاع هالعا اذا ءا لا يود لاق : ردهنسانعم قلوا اد یسدنرواص ل یک

 حک اذا لفلا یود لاش ردهنسادعف كم هدلروک بوب هرکوک هود شمرسا و

 كجا لکا بولآ ینزو دوس هدننزو لاعتفا هللاد دی دشت ) ءاودالا ( یود هر دهل

 هدنن زویوقما یودلاو) (یوادلا )اهل افاهذخ |یااها داف هیاودلاهت ود ل وقت رد هنسانعم

 لاش روند هد ولب یلیدلروک یودمو ریثک یوادمو واد ماعط لاق روید هماعط قوح

 یطغم یا ودمما لاش روند هشنا روم لر واو لع سه یاودم باس

 هسکو سک و سان هلنینعف ( یوودلاو ) هدنن زوییغ ( یودلاو ) هدننزویع ( یودلا )

 یود رادلاب ام لاش رد وسسە ها رعک ی جهل هود د وحاپ هب یدلشف ردلعتسم هسانعم

 یرا كلذک روند هنسن دلشف تالب نسا هدنبزو یغیودو دحا یا یوودو یودو

 است طلاو لاو جم رلل اس هب روند هنس دلشفو هنسیدلروک كرلثوقو نرف

 هنس انعم كلبا راعو جالع هبهتسخ هدننزو ةاهابم ( ةاوادلا ) فیفح یا یود

 كمكج ىندرد بودبا تمدخ ههتسخو هتجملاع اذا ضيرملا تیواد لوقت رد

 یدآر هلرسک كنەزمه ( ءاودالا ) هتبناع اذا ضيرملا تیواد لوقت رد هنسانعم
 یا یوادیو یود وه لاشو هتضرما اذا هتبودا لوقت ردهنسانعم قملف هتسخ |

 اضبیم تحع اذا نالف ایودا لاق : ردهنسانعمقلوا م دی ه هتسخو حاعیوضرع ۱ 7

 رد وسلم 44 بشن هک لتمسن یاب ( ةيودلاو ) هدننزو وح ( ودلا ) یواولا

 هناب ايو هر ردژاج هد هلیفیفخ كناپ هدنو ردولقم هفلا یلواواو ( ةيوادلاو )
 ردب دآ هدلب ر ودو ةال.فلا یا هی وادلاو هی ودلاو ودلا یلا اوحرخ لاش ر ونبد

 ي ۰داصصصصصبصب

 | ودلاقذحا اذا لحرلا یود لاقب : ردهنسانعم كمك هناب اب هدننزو هلعفت ( ةيودتلا ) |[ ۱
 E بیا a ا ( رد 2 هلباه ۰ / ۳
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 نون Far E a هد
 | هکبددیارما ناو رد هدنکبس اباد بسا ردرا ردصم لسالاف روپو رد هبفخ
 یلارمصلا كن هلک نالوا ینا فلا رف ند هداموو ردفرصنم یسه اد هدارو
 هثساعم فهردشفص یبوفاتوب هغابا هدننزو ثاهابم ( زائادلا ) ردلکد ۸ واعم

 ا ( قالار ) هدئزو هنسه ( ةبدلا ) هتقبنس اذا دبفلا تباد لوقت ردلمتسم

 يلد اذا ندمو ةبئدم ةفان لا روند هاوبح نيفب كب یسرغوط هدنزو نسح
 همدآ ناپمارب هشبا السا بولوا فیعسو طفاس هدنزو ینغ ( یندلا ) اهحاتت
 ردنخل هدزومهم هروسک همای تحراش فیعنم طفاس یا ید لحر لاق روند

 قلوا هام یو ید هسکر هدننزو هاه ( ةیادلاو ) هدنزو اسع ( دلا )
 اسم اندو راس اذا عبارلا بابلانم ةياند یند دفلو اد ناک ام لاغ : رد هثسانعم

 روللوا قالطا هءرد فورعم با ( ناسیدالا ) ردبد أ عموم رب هدشزو
 یٰئداو یفد یفدا هثبقل لوقا هنمو رد هنسانع» برفا هدننزو یرحا ( یندالا )
 ا [ ینچ ید *داروم مدشلوب کا هد لهو هادشبا مدفا ند هج ینعب *یش لوا یا اند

 ا «دننزو لعف ( یفدنلا ) رد هنبرلانعم برفو بيرق ردهدننزو اصع دو هدننزو 1
 هاند اذا هبلا یادت لافب : ردهنسانعم ینثاقب بوراو هحزآ هجزآ ههنسن رب 1

 2: ردهئسانعم مقي هنر یر هد رو جات KR لبلق الیلق

 كلاد ( ءاودلا ) ئابلا ردندرنا یندلا یرفلاو رعوبا یدلبا روهظ هلع دمت

 ۱ مواد هاوادلاغ روند هنسننالوانوحمانامردو جالع 4 دمتغلاو یال تر

 لاق : رد هنسانعم لوا هتسخ هدنزو اصع ( اودلا ) هب یوادام یهو ةنلثم

 ردردساابفسو رونلوانالطا هبهتنسخو ضم اذا مبارلابابلایم اود لح رلایود
 ردسلا ىلع یود لاغو ود لجر لاقب روند هبهتسخ هدننزو فثک ( یودلا )
 قالطا همدا قجا یودو رولوا ربارب ثیئانو ریگدنو عجو درفم هد هبات هفیصو
 هلاک مزال یاود لحر لاقیرونلوا قالطا همدآ نالوا زرا ندنرب الساو رونلوا
 . ولتماخو نابعوا هجا یساوح رد راج هدهبض كلاد .هدنزو هبنغ ( ةيودلا )
 ورا هدشزو :اصح ) ةاودلا ( هقفاوم ريغ یا ةبود ضرا لاض روتبد هرب

 .قعرولکوودویک یونوتاونرولکودیجرونلوارییعت تیویدهگردفورع-تل آقجمزاپ
 د قاود همد نیلشیا تیویدهکیدد امد ی رو هک ردریغح مجرتسهد- زو

 22 رونلوافذح هدنلاحتدسن ثهات ارز ردکعد یوود نالوا بوسا( دنخ)

 i ناجا لرب از روند یکم هدننسن ھهکمو یمطاف هدنیسن هب ةمطاق

 اولو عج لوا ن ثنژمو رکذم هلقلوا نصا هنیدادع تافص هدقدنلوا لټ
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 همدآ ندیا جارخسا هلتلوهس ینیولطم ندنعرغ هلیس هینب لعاف مسا( یدتسلا) |[ |
 یورو قفرلب هنید همرغ نم جرختسب ناک اذا مدتسم لحر لاقب رونلوا قالطا |[ |
 هکرونند هنغبراب شاب لوش ( ةيمادلا ) رود. همدآ شک | هر ینشاب هلغماناق |[ ۱

 لیستالو یمدن تناك اذا ةيماد ةصذ لاش هبللا نالبس نکل بودا روهظ ناق |
Jرب اف یا *ایمادلا یف مهکرت لاقب : رد هنساذعم تکرو ريخ هلادم( «ایمادلا  

 قلوا نیف هدننزو هناصس ( ةوادلاو ) هدننزو ولغ ( وئدلا) ىواولا ةكربلاو |

 ۱6 *0دالل ) برق اذا ةواندو اودا ود هلو هنم : هلا هد لانش : ۱ ۲
 نیشو برق اذا هنم یلدا لاق : ردهنسانعم قلوا بيرق یخدو هریک كاوا

 لاق : ردهنسانعم تكمنک هرزوا هقیاضمو هبرق اذا هانذا لاق : رد هنسانعم قق

 هننانعم قلق نيب هدننزو هیدأت ( ةيندتلا ) اغبض اشیع شاع اذا لج رلا یندا
 لاقب: ردهنسانعم كلا عبقت ینریبکو ریغص كنهنسن رو هبرق اذا هاند لاقب : رد

 تسبایتسلوابیرق كمدآ رب ( ءادتسالا ) اهرببکو اهریغص عب اذا رومالاق ید |
 هکر د ردصم هلبصفكلاد ( ةواندلا ) یندلا هنم بلط اذا هاندتسالاق : زد هثمانعم

 "یرفو ةبارق یا ةواند امم لاش ردلعتسم هنسانعم قلعصحو یدنلوا رک ذ

 نیونت هنبرخآ اضعبو رونید هناهجوب هکردیلباقم ترخآ هلی كلاد ( ایندلا )
 یابند هکربد حراش یک یربکو ربکو یرنصو رغص رولک یند یمجج روتلوا قاحلا
 هنفیدلوا برقا هلتبسن هترخآ یالطا اید هلاعو ردیثوم كنسهلک یندا یسهلک

 بلقنم های یواو بولوا لصالا یواو رد هل رایتعا تاقولح یشناتو رد یتبم
 نون هنیرخ ۲ هدقدلوا رکنم بوشلوا هلازا یقیرعت فرح ردشلوا
 4 ردح ومشم هدصاوغلا ةردو ةرخا الو ابد هلام لافیف روئلوا قلا

 اید ارز ردندماهوا كعد هرعت اند هذه هلبلاحدا نوت هنس هملک اید

 ایطق هدنراتلاح هرکت كرکو هفرعم رک راهک نالوا هدنزو لواو 6
 بیا هروصقم فلا هدنسهلك ايد ارز ردلک د جی قلوا نونمو فرصتم ||
 عونع هدنراتلاح هرکت رک هفرعم رک هلک نالوا ثنوم هلفلا هکیدلاق ردنوصا |

 هکردو ینعاب كل نغیدلوا فرصنم نالوا ثنؤم هبا *اه نکل بولوا فرسلایع |
 ات اه بونوا یوقا یشات ندنفیدلواعو-طوم هقنا . هلک نالوا ثنوم هللا فلا ۱

 هنماقم نیتلع ثبنأت فلا ندنفیدلوا فمنعا هلغنوا ضراع ندهرکص هبه هسیا ,

 ؛ كل رللاد هکر د حراش ردم هدا زر زلف قصالمو لصتم هلحعا و 7 م نالف یتعی ال

 تیلاحرد هلی كلاد هکیسهلک اندو ردهنسانعم هبارقو ردرلسا یندو هئد هللرمسک



 لمدن ( یدثلا ) راردبا لكا هدندلوا قر هروط تدمر هفلوا شلسا هرب رپ
 | لدن لاقب ردآرابع ندکمرتسوکس طاسبپاو نزا هگرد هئس انعم للدن دزو
 قلعت الا رجشلانم یلدن لاف : رد هنسانعم یناراس بوئلاسو للدُ اذا هبنع
 ؛ رد هنسانعم كلبا هلماعم 4نلوهسو نفر همدآر هدنزو الهابم ( ةالادملا )

 ردهنسانعم یناوا ربه» هدننزو اسم ( الدلا ) یئابلا 4 تففر اذا هنیئاد لوقت
 بب رف هدننزو لعفن ( یلدشلا ) ريح اذا مبارلا بابلا نم الد لحرلا لد لاض
 لاش ؛ رد «؛تسانفم كلبا عنماوو برف اڏا لدی لاقب : رد هنسانعم لوا

 لوفت : رد هنسسانعم كما ارادم هدننزو ةالابم ( ةالادلا ) مساون اذا 4 لدن

 یم هل هتپ واد هللا واو هداروب رولوا یاب و یواو سب هنب راد اذا هشيلاد |
 روتید ۵6 هکر دمولعم 4بغبف كيمو ىه كلاد ( مدلا ) ىئابلا ردطلف |

 هرز وا یلساو نامد هدنس هبنو هلنینغ یدبا ید یلصا ررید نوځ هدیسراف
 حراخ هدننزو ینغ رولک یدو هل رسک كلاد رولک ؛ءد یمج روند یغد نایمد
 اضعپ و ردب واو شعبلا دنعو هلبوکس كوم یدبا ید بسا ضعبلا دنع هکرید

 ردلو جلا سيس هلابتعلف ( ذمدلا ) رلرید ىخد مد هلماغداو بلف هي یفرخآ
 ھه یدکس مدر ةمدو مد لاقب ردنفل هدنظفل مد لوف ىلع رود 46 هحراب ر

 ( نیوخالا مد ) ردیدآ تاب عونرب ( نالزفلا مد ) هنسانعم رونس روتید
 ۲( یدلا ) رارید ناشوابس نوخ هدبسراف ردوراد یرلکدبد یناق شادرف ییا

 اذا مبارلا بابلا نم ئاد حرجلا ىد لا : رد هنس انعم قم هناق هدنزو اصع |
 قغااف هدننزو هلعف ( ةيمدالاو ) هل رك كمر ( هامدالا ) مد هنم جرخ
 همدآ رب هیمدنو مدلا هلعتحرخا اذا هنبئدو حرجلا تبمدا لوقت : رد هثسانعم
 الیبس 4 تله اذا 4 تیمد لوقت : ردلمعنسم هنسانعم كلبا قب رط لیهست

 نهاظو 4 تب رق اذا اذک هل تیمد لوقت : رد هنسانعم كلبا بی رقنو هتفرطو

 ۰ رهام یا كل ید امذخ لاش و ترهظ اذا 4 تیءهد لوقت : رد هنساتعم قوا

 "همدآ اونيو رینف هلنهجو رد هرزوا "تبسن روند هوضع نایناق ( یادلا )
 | نوخ بوبلتج یغادود هکاب وک ندنردکو مت تادش رونلوا قالطا هفشلا یاد

  تاترب ( مد تان ) ریقف یا ةفتشلا یاد وه لاق رولوا هدنتروص دولآ |
 دود هروض هدیسارت ندیم هدشنزو هفرغ ( ةيمدنا ) ردپدآ فورعم
 هو ماعرا ماخرلا نم ةنقنلا ةروصلا یهو :بهدناک وه لاه رد ماع لوق ىلع
 ٠ مظعم ( یدال ) هلرسف كغلاو یفخ كلاد رولك ید یعج هنسانعم منص رونید
 >راموتآو مدنارج هیلع ناکانایدء هس لاغب رونید هفوا شعثالی ناق هدتنزو

 هربغ ادکو ةرملا دیدن یا یدم سرف لا رونلوا قالطا هتالوا لزق كم كنهنسن
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 (قدلا ) لسف هنطب دسقف نیللانم رثکا اذا ك رلا بابلانم اقد نتا

 رد هبقد نوم روند هنسب رواپ هود نالوا هرزوا روک ذم فصو هدننژو ۳ ۱

 رد یوقد قنّوم : رد هنسانعم قد هدننزو نارکس.( ناوقدلا ) هدننزو هسرف || ]

 هب هغوق هکر دمولعم هلئوکس كمالو ىح كلاد ( ولدلا ) یواولا یک یرکس | |

 . دو هدننزو باتک رولک ءالدو یلدا یعجج رولوا رکذم اضعب ردثنّومون و رونید

 یلع هلبا مصق رولک یلدو هلنیئرسک رولک یلدو هلب رسک كمالو یم كلاد روک |

 هب ةودو رداقش# ینتروص ولد ندبک اوک هکردبدآ كحریرب هدکلف ولدو هدننزو |
 رونلواقالطا هبهبهادو تفآو رولوا هدننروص ولد کردیا اف هنوکرب صوصخ |

 اذا اولد ولدلا تولد لو هبسانعم ققثراص هغوق ه وبق رولوا ردصم ولدو

 اهذبجاذا ولدلا الد لاقب : ردهنسانعم كمکح ی هغوق ندوبقو رثبلا یف اهتلسرا

 ةقانلا تلد لوقت : رد هنسانعم كئرو هج هتسهآ هلتلوهس یهودو اهخرخل |
 وقت + رد هنتسانعم كلبا هلماعم هتم المو قفر همدا وآ اور اهن رس الا

 روند هن هغوق كجوک هدنزو ةاسح ) ةالدلا ( هب تقفر اذآ االف تولد

 لوقت ؛: رب E EE ص هغوق هب ویق هل رسک كن ٥ ه ره ) ءالدالا (

 نوحا بارض دوخای نوحا لوب ناوبحو رگبلا ىلا ولدلا تلسسرا اذا تیلدا
 هنادرح جرحا اذا هربغ و سرفلا یلدا لاش رداع سم 7 قمردنلاص ی 9[

 ردلمعتسم هنسانعم كلو زوس ازسانو دب هدنفح كمدآ رو برضب وا لوبیل |

 هجر یلدا لاق ردلمعتسم هثسانعم لس وتو اصبق لاق اذا نالف یف نالف یلدا لاق |
 ردلهتسم هنسانعم كلبا راضحا تجحو لیلد هدننعض هدامر و هتنارقت لسوت یا |

 رز و یدلوا لصاو هنساعدم هلنجح راضحا ینعی اهضحا یا  هتج یلدا لاقب

 لامع هيلا یلدا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كالا اطعاو عفد لام هنوک توشر همدآ

 ةوشر ہلا اهنوعفدن یا [ ماكحلا ىلا اب اولدنو ] ىلاعت لوق هنمو هعفد اذا

 وصو هنسانعم نونعم روند هالود لوس ییدردنود راوظ ۱ 4تلادنا ۱

 ام رخ هکر د هتسنر هیلادو هنسانعم روغا روند ید هالود وي یبدر .دنود |

 فلوم راردبا راوتساو دنب هنجوا كعب رص نوزوارب بونلوا ذاخا ندا |
 یسهفناط با رعا هکر عن را هوم دارم ندنو ردشلنا ریت هرزوا لع زاجما | ۱

 ااا ند هک ندرقابهدرلاروب الاح راردا داضا ندا هتخاب ندنغاربب امرخ

 ییعع هلعاف روید هالرت نانلوا قس هل بالود راوط دوخایهلا هغوق هملادو راردبآ

 هدننزو یلاوع ( یلاودنا ) نونصوا ولدب قست ةيلاد ضرا لاقي رد هلوعغم |
 هدنپس هدام لود فلّوم رولوا قتمارف بویلوا ۀابس كب هکردمزوا هايس عفر |
 بوسک تدا هک رونید هنغروق اموخ لوشو یدلبا نایب هللا ینژاط بنع ینوب |
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 هسک كچ هړپ و باوج بورفاچ رب هدنآ ینعپ هوعدن نم هبف سیل ردندنساعم
 هلوعد هدنزو لاعشنا ( ءامدنالا ) ردصوسح هنماش یا و رد هدنکبس ردف و

 يدا ثپعد ) ئابلا باج اذا هئوعدل یمدنا لافب : رد هنسسانعم كلما تباچا
 هی وا ولا رد هسیاپ و 4 واو یس هدام ءاعد ییعب :اید وه را توهد ىف هل ) هامر

 ی رونبد هبوخ وئوک ه4لوکس كن همم نیفو یف كاد ( :وفدلا )
 هدننزو هوفد ( ةبفدلا ) یابلا ؛یدر ناخ یا ةوفد ۾ لافب رولک تاوفد

 ثكنوئاخرب ندنس هلبیف لم هدننزو هبل ( هغد ) رولک تاپغد یمجپ ردیفدارمو

 وفد دوخاب یفد یلسا رلربد ةفد نم جا بولوا لم پرش ه4فج ردیآ
 ىجا كن هروب نه هکردموسیم هداصقتسم یدلوا ضوع ندنلع فرح "اه یا

 لولح یندالو ثقو ههفلوا هبک هکر دوب یسپ ر, ندنس هصف ردپیفل هغد رد هیدام
 ثداح یسپ رو مو نکیا رونب نڪ هوا یر بوفج ند هوا نوک ییدلبا
 دلو عضوو لوزا هروفجر هلبس هلئحالم یعببط لاهسا بوبب هدبا اردا هفلوا
 عف: له هاثنهاب بوک هنس هرض هلبظ طلا پوبم هدبا رد یغدینآ یدلیا
 بو دیا نطق یسهرش هدکسدلبا لاوئس وید یراجا ینزعا طلاخ ىنمب  هافرعطا

 وبهردنلکا سورج هدننزو وغم ( وفدلا ) یواولا یدلبا ذخا یدلو پوراو
 یا اوفد مرا توفد لوغ : رد هنس انعم قلسالخ بودبا لتف روغلا ىلع

 وفد هب رك كنم ( هافدالل ) ردشللا غب ز حام مجرتم هيلع تزهحا
 لوفت : ردهنسانعم قمردنسباو توفد نعج عرخا تیفدا لوقت : ردهنسانعم

 بوازوا كب یرغوط هنس هسکا یزونب وب ككیكو ةزمجلاب هنافدا ف ةغل هنیفدا
 افلس نا داک یتح هارق لاط اذا يطظلا قدا لاغ : ردهنس انعم قمراو ردق هتتوک

 قدا لحر لاقپ روند همدآ "دقالود شلکا لب هدننزو یرحا ( قدالا ) هتسا

 لاقب روند هنشوف لصشوط یرکا ینورب هدننزو ءارج ( هاوفدلا ) نصم یا
 . یا هاوفد هنا لاف رونید ههفا ولو نوز واو رافنلا ةجوعم یا هاوفد باقع
 . هافادن لا : رد هنس انعم هلرادت هدننزو لعافت ( ینادتلا ) قنعلا 2 وطلا

 ."ینرابدآ یمسق هودو هولوادن یا هونادن لاب : ردهنسانعم لوادنو هکرادت اذا
 ایفا اربس راس اذا ریعبلا ادت لا : رد هنمانعم كج روب قرانا كريس
 3م تافدننسا ىف ةغلا 4 تیفدتسا لوقت : رد هنسانعم قغفصبا ( هافدنسالا )

 .هدرصم دیعسو ردپدآ هب رقرب هدنب رق هب ردنکنا هلی كن ءنمه ( وفدا )
 _ قرف ردداروا یوهلالعنب دمع ندمالعا ردبمسا هدلب رب هدننی انسا هلا ناوسا
 هود «دننزو اصع لفات ( افدلا ) ىفابلا ردشلبا فیلأت فی رمش ربسفترب هددلح
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 ردهنسانعم كکرب سان هدننزو لعافت ( یعادتلا ) هماعطقیا هناعدمو نالف ةوعد

 | ندفرطرهو اوعمج اذا هيلع موقلا یعادن لاش ردبءزال كنوعد ینرارب یر
 یسازحا كئاتنو لبقا اذا ودعلا یعادت لاقب : ردهنسانعم كلا هحوئو دصقرلنعشد

 توعد هرب یرب نوجا قلوا بارخ هکایوک ردهنسانعم قلشب هنلقب بولیکوس
 هبییدبا توعد ردلعافرسا ( یعادلا ) تضاقنا اذا ناطبطاتعادن لاقب راردپا

 | ةالصلا هبلع ینلا نا هنمو روند هب یجدبا قي وشتو قوس هبهنسنرپ یدآرب و
 | امو هديحوت ىلا یا ةيالا [ هنذاب هللا ىلا ایعادو ] یلاعت لاق اک هللا یعاد مالسلاو

 كناب كرلتا هدنماکده كنح ( ةیعادلا ) روئلوا قالطا هنذوم یعادو هنم برش"

 هکرونبد هنس هیق دوس نانلوا اقا هدهع نیللا ةبعادو روئلوا قالطا هنب رادایرفو

 لا هددشم لاد (ءاهدالا ) ردنا بذحو توعد یدوس نالوا هدنسوریک ا وک
 رکو قح رک ردهنسانعم كلا عز وید ردغ هدنقح هنسنر هدننزو لاعتفا

 یا اذک نالف یعدا لا رونلوا ربسعت كما یوعد هد زحالطصا نوسلوا لطاب

 ندنسانعم ءاعدا هلبصف هرالاد ( ةواعدلاو ةوعدلا ) الطابوا اقح هل ها معز

 روند هکلیا مز وید ردغ هدنفح هنسنر ردرلتغل هد هل رسک كرالاد ردرلعسا

 اریز ردنوجا ثبثأت ینلا یک یوتف رونلوا قالطا یوعد هبلطم ییدلیا معز لواو
 هظفل ىلا ارظن لطاب یوعد لاق و ةلطاب یوعد امس لاش یدا هوعد یلصا

 عج ر ینرسک كواو هب وبیسو یک یوانف هلیعف واو رد یواعد یعجج هکرید حراش
 ینعپ ردصوصخحم هکلیا اعدا هدنصوصخ بسن هل رسک كلاد ( ةوعدلا ) ىدليا
 دب ز ناب هنوعد لوقت ردصاخ هکلیا اعدا وید ردلغوا دوخای ردمردب مب نالف
 بسنلاق *اعدا یا ةوعد امي لاش روئلوا لامعتسا قرهوایسا هدانعموب و ةوعد

 بسنو هثینندق تنک اذا كل یعدوه لاقب روند هغللغوا هدننزو ینغ ( یعدلا )
 كن مه ("امدالا) هبس هبسذق مهتم یا یعدوه لاش روئید همدآ نالوا متم هدنتهح

 ردلکدیلغوا نالفوب هکرد هتسانعم قلق بوسنم 4 یربغ كنیردب یمدآر هل رسک
 ( ةيعدالا ) ها ريغ ىلا یعدب هربص اذا ءاعدا لاقب یک كد ردیلغوا كنالقاب مب

 الثم رونید هثبش نالوا یعادتلا هام هدننزو هوحدا (هوعدالو ) هدننزو هبصضا
 یهو ةوعداو ةيعدا مین لاقب رلرديا e هکلیب ینآ ینرب یرب هکیک هبجحاو زفل

 هاعاد لاق :ردهنسانعم مشی وس غلو هجعلیب هدننزو ةاهابم (ةاعادلا) هب نوعادتبام
 هانندهیآ طبالا انیعاد لوقت : رد هنسانعم كجا مدجندفرط رهییانب و هاجاحاذا

 هیعاد :هفلدب ر رونلوا قالطا هننابلقتو فورص كنامز ( رهدلا یعاود )۰
 هدننزو کر ( یوعدلا ) هفورص یا رهدلا یعاود مهتیاسا لاعب نوچغيدلوا
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 ۳۳ جیب ویستا هد تله رد هتل قمرفاج

 ۱ هروک هناپ هد اسو هدارواو یدلبا رکذ ید هدنس هدام سد فلۇء هدسشاو

 ربخ وا رب هبسدو ردبلفا یاوا بولقم هاب هبال نیس بولوا سد بسا
 انا ( یونسد ) یواولا هذحا 0 نیدح هئم یسد لاغب : ردهنمانعم كمراوک
 :یملكلاد ( وددلا ) یواولا ردیدآ هپصف فورعهرب هدم هيف كواوو كنو
 | اذا اوشد وشدب نالف اشد لاش : ردهنسانعم یلاط هکنح هب وکس كەش نیشو

 | هگرهن-انعم للامن هللا ىلا ثبغر همش كلاد ( "اعدلا ) یواولا برطا ف سان
 ۲( یومدلا ) ردنرابع ندنساچر تجرو ربخ ندنهاکرد یلاعت قح هلل اهباو زا
 تیفر یا یوعدو هاعد وعدا هلا توعد لوف ردهنسانعم هاعد هدنزو یوش

  هکیدید هدراسپ فلؤم ربطا نم هدنع اهف تبغرو لاوسلب هبلا تلهتبا ینعب هيلا
 رده و وم ةن انعم نر فا یمدآ رب یھب ءادب لسا یسهدام یوعدو هاعد وبا

 )تحاح هنماعضلا كنعسا كت ادانم رولوا نورقم هادن فرح یرنکسا هادن نکل

 امدا اسب و یک دجا اب رولوا بو٣ هنا وعدم لاح هم "دو قرهشوا

 | وخ ندیم 2 هلاژسو زا لامن ها ىلا هاعدو رولوا مات هنماقم هلرخآ
 ءاهدورونلوا لامعتسا هنسانعم مسا هیمنت اسمی و رد رابع ندکلیا اجر یاسحاو

 رولوا ءاعدد ینعپ ترضمو رش هسرونل هلس هللا یلعو ربخ هسرونل هلص هلمال
 رددايم یزال یاهم هدارو هب 4۶۱ یا هورکع هلا ءاعد برملا لوقو یهتا

 ااذا مالا ىلا ءاعد لاش ردلمنسم هنسانمم كلا قوس ههنسنر یهسکر هاعدو

 اهتبمس یا دیزیو ادیز هتوعد لاش : ردهنسانعم كلبا هبمست هلعسار یدآ رو هقاس

 ۱ لا : رد هنسانعم قموغبلا یسهبغ دوس ینمب هبعاد هدنس هع كناویحو 4

 لاد ( ةءاعدلا ) رکذپساک رولوا مسا یوعدو هبف ةيعادلا یقبا اذا عرشلا ف
 تابسب یا هءاعدب رپشب لا رونلوا قالطا هنفمرب هابس هلدبدشن كنبعو یصف

 -رلا ةوعد یهود لوقت هنمو رود هفنغاج ردعا بصف كلاد ( ةوعدلا )

 و وضع : هرزوا تیره ا نقلا ةوعد دارو: الذ هنيو جا ردق نا
 ولوا تجد هچرادغم هفاسم تحهشن یس بورغاج كمدارب زمام هللا نالف
 ب ادب یا مهرهغ ىلع ةوع دنا م لاقو رونلوا ریدقت ینانعم هصلوا هافرو
 روننوا دب ندرلپ دنک بونلوا م دشت هرازاس دقوا توعد رانآ ینعب : هاعدلا ق
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 ع ودهعو رک ذپس اک رولوا مسا ندنس هدام اعدا توعدو یدنلوا لامعتسا

 هت اینو ماعط یمدآرب HE یا ةوعد اميه لاغب ردلمعتسم هةنساتعم
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 وک ارق هنتنشزو ءارج ( هایخانلا ر هتساعم تل روید هافلوک ایل هو[
 بعلو وهل هدننزو افق ( اددلا ) یواولا *الظ یا *ابخد ةلبل لاقب رونید هبهصک |
 یا نددلاو ددلاو اددلاق وه لا ردهانعمو ید نددودد هک راد هه 1

 هنسپ روی نددروق یشیدكنالتمصهلبصف كلاد ( ناوردلا ) یواولا بعللاو وهالا
 ( نایردلاو ) هلرسکو ىف كرللاد ( ةيردلاو ) ( یردلا ) یایلا روند |
 ( "یردلاو ) هدننزو هناتک ( ةياردلاو ) هللاعف ( نایردلاو ) هلرسک كلاد /

 ردهنیسانعم كمل بی رقنرب هلبا هلیح لوقییع ردهنسانعم كل هدشنزو یلح |
 نم برشبوا هتلعاذا اب ردو ةياردو انیردواناردو ةيردوايردیرداهبو هتیرد لوقت
 هلا هراب ودودنف یردو ریلقصو لاعتم یادخ هللا تیارد هکربد حراش ةبا

 قعشاق شاب هلا یردمو هلتخاذا ا رد ديصلا یرد لاق : رد هنسانعم قعادلا

 هلل رسک كنهرمه ( *اردالا ) یردلاب هکح اذا هسار یرد لاقب : زد هنسانعم |

 (ءاردالاو) هدننزو لعقت (یردتلا ) هلعا اذا هب هاردا لاق : ردهتسانعم كمردلب |
 یردن لاش : رد هنسانعم قغادلا هلب رفو رکم هدننزو لاعتفا هلا هددشم لاد

 قش نرده سانعم .تمرویلاص بوارط نعاص نوار نم افا را
 زونند هغا رط هل رسک. كيم ( یردلا ) اهرعش تحرس اذا تردنو ةأرلا تردا

 هب .شلزود ندروندلوع یردم هدهراس تاهما کرد رات هستم طب ۲
 ینراجاص بویثاق ینرلشاب راتروع هلکنا هکرونید هبغشاق یلقمرپ كجوک هدنلکش |
 هبهنکیا نونلآو رومد نانلوا ریبعت قجعاصو ولپ وط یردمو یهتن راردلزود |
 هزرعوعمم الاح رونید هراخرمس هدیسراف راردلزود ینرلجاص هلکنا رانواخ هکرونید |

 روند هزونو یردمو رد رلکدتبا ریبعت هنکیا رهوج یرلغ اخ لوبمالسا هروک

 هلیصتف كنارو كيمرولک یرادمو یک یراجم رولک یرادم عج هنسانعم نرق
 (ةیرتلا) رد هنسانعم یزدم هدنزو هلرثم ( ةيردلاو ) هلرسک كيع ( :اربلا )
 ندنکیلد بوتا ارم نوحا نعط ملعتو قشم لرایدسح هدشنزو هینغ

 یرح ( یردم ) یدلیارکذ ید هدنناب هزه فلومرونید ههقلح یرلکدروجک |

 كنبسو یحفكلاد( ةوسدلا ) یواولاردیدآ هبرقر صوصخم هنسهلیبق هلی هدننزو |

 اسد لاقب : رد هنسانعم قاوا رودوو هزوم بویلو انو وشن هنسنوب هلیئوکس |
 اذا لجرلا اسد لاقب : رد هنسانعم كمتر پکو وکزپ اکز ضیقن ةوسد وسدپ "یشلا ۱
 رودوبو هزوم بویلوب امنو وشن رد لعاف مسا ندلوا یانعم ( یسادلا ) ینخسا
 كنيسو یعف كلاد ( یسلا ) ینابلا كازال سادوه لاقت رونید هب هنسن شلاق |

 هدا ( .هیشنعلا ) کردم اسد یی یس لا »زد تاب هو 9
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 ۲ ry ( ةجدلا ) رعشلا ةطباس یا هاوحدزنع لاق رونبروک ءابس مس
 داقب کروند هنسکود كناتفف و هوا روط همفل الاح هکرونبد هفمرب جوا نوط
 اهاس(جا) 4 مهنكفلاو یم كاد د وتو روک هاچد یم+ رولوا هدکبو
 یوادمو هنیک نالوا هدننورد هی ازادم هک اپ وک ردهنسانعم كا رادم+ هد زو
 :زدهنانمم تابا منم هاخرلاو ةد کلا نیب یدآ ر رو ءاراداذا هاجاد لا ردا رتس

 یصوآ هدنزو هزیغ ۳ هبجدلا ) ینابلا *اخرلاو :"دسشلا نبي هعنم اذا هاجاد لاغب
 کیا لوش سوفلا ةبحدو هرتف یا هنیحد ف اصلا دمش لا روبد هنسدتلموک

 هفلوک ارف هبجدو رولب رک هنحوا تن همصنینجهصا یاپ هکر ونبد هشیاقردف ینمرب
 ع ( یدلا ) لصف كفلاو یم كلاد رولک سد یعمج هنسانعم تل روثید
 هدنزو ةاهابم ) ةاجادملا ( چ جاد یا ید لپل لاق روند هبهصکو کا رق هدنزو

 ةوادعلاپ هراس اذا هاجاد لاف : رد هنسانعم كلا رثس ینوادع نالوا هدنورد

 پوبشود ېب هنسنرب 4یئوکس ثنهمهم یاحو یصف ثلاد ( وح دلا ) یواولا
 لوالا بابلا نم اوحد اهاحدیو اهوحدب شرالا هللا احد لاقب : رد هنسانمم ماي
 اهعماج اڏا ةأرملا احد لاقب ردلسعتسم هنسانعم كلبا عاججو اهطسب اذا ثلاثلاو

 مظعاذا نطبلا احد لاقب : ردهنسانعم ینغراص ىرغوط هب یفاشا بوب وی نرافو
 ردهنسانعم تاغشود بولپاب هنسنر هدننزو "اوعرا (ءاوحدالا) لغسا ىلا لسرتساو
 (ةبحدالاو ) هلرمسکو یصف كنمرمح ( یعدالا ) طسبلا اذا *یشلا یوحدا لاقي
 كنشوف هود هدلاسوف هب كناحو كنءنمه ( ةوحدالاو ) هدننزو هیصتا

 یبهنسنرب یغدوب هدننزو جو ( یحدلا ) یئابلا رونبد هرب یفیدرافج هطروع
 یا ثلاثلا بابلا نم اسد هاح دا "یشلا تیحد لاقب : ردهنسانعم قعاپ بوبشود

 كنمزمه (یدالا ) ابنغس اذا لبالا تیحد لاف : ردهنسانعم تكمزوس هودو هثطسب
 ندرف لزانمو روشنید هنس هوب یشوق هود هکزد هنسانعم هوحدا رکو یم

 یم“ ( یغد ) ردلزنم نالوا فراعتم هللا هدلب الا روز لزنم ردیدآ لزفمرب
 ( ةيحدلا) ردیدآ عومد هدتزو یبغ ) ید ) رددآ نطب رب ندرع هدنلزو

 ةفيلخ نیفبحدو مهسیر یا دنلا ةبحدوه لا رونبد هرکسعرس هل رسک كاد
 یشید هلن كلاد ( ةيحدلا ) رسههدزنابز ید هدتزو هملط ردهاص یلکنا

 - هدننزو ةاصسم ( ةاحدلا ) رد نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب هیحدو رونید هنوچم

 یارلقجوچ چوک کا هکرونبد هبهنسنرب شازود ندهتخن هدنزرط هب رع لوش
 بوپ رو قرهراریص بوبروک یربلغجو یغاربط نالک هنکوا رلردب روب بورواب

 [  قلتاب بونشود هدننزو لعغ ( یدتلا ) ردقج هوا ی رع قحوجو ردیک
 اطعم هلا هجم اخ ( اخدلا ) یئابلا طسم اذا ؛وشلا ید لاق : رد هنسانعم

 وزنته. 
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 كنەغرق هلببلق هفلا كنهرمهو هدننزو هر ( هد نا ) تلتخ اذا تلاشلا
 یروک ذم وصع یرلکدید یاد كه اد دوحای ردندنسانعم هلیح و و ردیش هكا

 هلبلق هفلا یسرم هکربد حرانش ردیبم هنفیدلوا طلسم هناروا هدقدلوا ,رغای
 هجای هجای هلرصق كفلاو یصف كلاد ( یدلا ) یایلا راربد ید هاد نا

 هر و روتبد هب هکر کح هد رخ و دب و را یا ابدلا یک لاقت روند هکع رو

 هدرخ هدننزو هنسح ( ةيدلا ) رددنراران هکر ديما رازاب رب صوصخ
 (ةیدلا) ی دلا ةربثکی اة كم ضرالاش رود هر قوح یسهج رق و یسهک رکج

 هدرخ یتا كنآ هکردرب نوش هدنن زو ه وع دم 1 ةوبدلاو ) هدنیزو ہم ص

 ابن ,ییدلا تلك | دق تراص اذا ةوندم و ةيدم ضرا لاقب هلوا شع رلهکر کج
 . هنسن هدنلکش هکر کج هدرخ ندرهش مان ےفرع هلبرمسک كنەزمه ( ءابدالا ]
 ابدلا لثم هنم جرخ اذا عفرعلا ىدا لاقب رد هدنرب یش هکردهنسانعم كمرولب
 ( ید ید ) ردیغاتب هک رگح ردعصوم رب هدلح مان ءانهد هدننزو ی" ( ید )

 هیش هبات (نیذ قدر ) 0 ینا و هل مصق كفلا و یعف كلاد هدلوا

 یوم وز یک همش و ۷ هکر کچ را رو عصوم ید و و

 ءاج لاش هنمو ردکعد ریثک هګ درع یر هکر کح كرو م عصوم هک ابوک

 بو دا طلغ ی ره وح هدن و ریک لام یا نیید ی دو یبد یی دی

 ( ءابدلا ) ردرعاش ر هدننزو هع ) هيد وا ( یدلیا تس هدنناونع ید نید

 هدارو ندنمهویرهوح یدنلوا رکذ هدنیاپ هدحوم ءاب روند هغابق هدننزو نامر

 اذا هاید لاقب : رد هنسانعم كيشيا رک هدنن زو هدأت ( ةيدتلا ) یدلیا 9

 4 و ظا اذا او نا لبللا اجد لاقي : ا قلوا وک ارق

 ردلیعتسم هتسانعم تول هک تاق تاق بوشلبا هنر یر هرزوا قم الج بوایدىد

 هنسانعم تلبا عاج و شقفّش و [ضعب هصعب سل اذا نعال رعش اجد لاقت

 نوزوا و لو بونملوا هصق و راط سابل و عماج اذا نالف اجد لاق ردلمعت سم

 شنا رتس 1 یک تلظ هلغمالراق ین لب نوت هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قلوا قاو و

 ) یح دتلاو 0 هل رسک تن ره ) ءاجدالا ( عین اذا بولا احد لاق رولوا ۱

 :ردهنسانعمقلوا وکارق یندرلنوم هدننزو باشیشعا ( ءاهحدالاو ) هدننزو لعفت
 رونبد رم ( فیحادلا ) ظا اذا یحوجدا و یحدن و ليللا یحدآ لاقب
 هیحاد هن لا ۶ ردلمعتسم هنسانعم هلءاک و هیفاو و ږړظم یا ةبحاد هليل لاق

 اعد هکایوک روند هنبرلتلظ هدایز رلهصکه بخف كلاد ( یحایدلا ) عباس یا
 روند یک ناو نوزوای راي ۇت هدننزو ارج a ردعجب ا



 نا دبعنب ذاعم بیبط و دم نیذلا باهش قدمد "یناف وا و یدبا قشمد یتاق

9 
7 

Fs 

 7 EEE ار دەنا قرون ء1٤ یئ وتا
 ةربيفح ثرفح اذا ةأرملا تبوخ لوفت رلردبا جالع هسر رب ءراكع
 ۱ و و هر ا ( هردب ) اه این اب رس 7
 .  كسفلاو ردقحهوا مس روکوب شوپ هکرونپد هرب ینبدلرآ یرلفلارا كف رط
 هنبرناوف كسشراتر/ قوا و قاریم هدنلزو هام ( ةباوخا ) ردریاچ 4دم

 نالوا شیکک كفوح كمدآ لحرلا ةياوخو هننج ىا نانسلا او لاش روند
 هیدلفاچ ندباروهظ ندننراف نکرد رکس كمف تآ لیخاذباوخ و ردنرابع ندنرب
 عموم رب هدنهاصف یر هدنزو هما ( هاو ( رونلوا قالطا هیدلراه و

 موب ندبرع عیافو مابا رصف كفلا و ىو ىضف كباخ ( یوخ موب ) ردپدآ
 كدا هعطاقم هنسبدنک یرب رب مدآ ر هدننزو لاعتفا ( "اوتخالا ) ردفو رم

 ,ینعب هننی یرافاآ 4 رللا كراوط و اهعطانا اذا دلبلا یوئخا لاغ : رد هنسانعم

 هاو ىف نمط اذا سرفلا یودخا لاغ : رد هنسانعم تمردشت رود هنب روک و

 اهلا كمدآرب و هقع بهذا اذا نالف یونخا لاغ : ردهنسانعم قلوا شوهب و
 رواج و هنم ؛یش لک ذخا اذا نالف دنعام یوتخا لاخ ؛ ردهنمانعم قلآ ینرآو

 لاقب :ردهنسانعم كلنا لکا بوباف نیلروغوا ینسهوق. یغازو و نالغوا یمسق
 تب و ىصق كناخ ( ىا ) هلکاو هفرتا انا : رفبلا دلو میسسلا یوتخا

 [ اذا اخ هوخم هاوخ لاغب : رد هنسانعم تاللا كنهآ و دسف ههنسن ر دیدن

 الاح هدلب وب ردهدلب رب هدنس هکلوا ناجبرذآ هدنزو ی ( یوخ ) هدصق
 هکلیلا نب دجا و هقادبع نب دبع ندنیندحم ردپ لکدید یوخ هللا همومه یاخ

IT 
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 9۳9 «دهفرا و هدیرفب هن ممکح ) "یدلاو ) هدنزو تع ( ىآڌلاو ) |

1 

 < : )ر

 ردیرلسا تعاج رب ندنبدحم هدننزو ناوبک ( ناوبخ ) ردنداروا نویوغا
 ردیضت یروت ماما یاویخا ةمقلع نب دلاخ و

 ا هینوکس تنمرمهو ی تاب ( وآدلا ) یزاول (م ادا لصف م)
 لا : ردهنسانعم كلا كلوكلت هلا هعدخ و ركم نوعا دبص یعهدبا راکش

 هدننزو یأر ( یأدلا ( ىنابلاةغوارملاو لتخا هبش وهو او ۸ ديسلا بذلا یأد

 مب هفیارغ نالوا هدنس هغروبف سکوک لوف ىلع روند هن رلکک هغروکا |

eكرانا هلا سکوک دوخاب روند هرلکک قشموب یرلکدید  i ey 
  هدکروک ردعج ندندخفل یأد کت اباد هدندنع راضعب روند هت راککو کیا نالوا ]

 ۱ FES رولوا هناد رحوا هدفرط رح هکر وند دهغروبق ددع قلا نالوا

 پابلانم أد یا تیأدلوفت هنسانعم كل هبح و كدودتق رولوا ردصم هدنزو ۱



 لر هيللا راطمآ کک نالوا لاد هرطم و ردتشل هدهابش ا هو ا
 لاقب رلردا دانعا هبک اوک ءوت یرطم رابع اربز ردهنسانعم كإيا طوقس و *و

 غ ( یوخاو ) هدننزو اصع ( ایا ) رطمت لف تلحایا اوخ موجلا توخ
 لها هناخ هدننزو هاصس ( ةياوخاو ) هدننزو ءاوه ( ءاولاو ) هدننزو

 او ماوخ و ابودنو :ابخ رادلا بیوخ لاق د قلق زا
 هرهیلنا راطما بکوک نالوا لاد ءرومغ؛ ابخو اهلها نم تلخاذا مبارلا بابلانم ۱

 ضرا لاقب رونید هری نسکلنش ( ةيواخا ) رطمت لف تلحا اذا یناثلا بابلا نم
 ندماعطقوح كمدآ هدنرلنزو اوه و اسع ( اولا ) اهلها نم ةيلاخ یا ةيواخ |

 هفوح ال ادا ءاوح و اوخ یوخ لحرلا یوخ لاق : : رد هنسانعم قلاق للاخ |

 هکر دهنسان انعم قلاق جای رد و هنسانعم فاعر روند دنناق نورباوخ و ماعطلا نم

 دن لا یوخلاقب : ردهنسانعم قاوا روک بویمقجشت آ ندقمقج و یدنلواررکذ
 شوب نالوا هدنفلارا غاط یکیا و روند هئیش نالوا راد و تبا و رو م اذا

 هلن رتسک كنز ( ءاوخالا ) روند هرب ولقاریط قشموو روند هر نرد و |

 نالوالادهرطم و روب ۸ اذا دنزلا یوخا لاقب :ردهنسانعم قلوا مسشتآ قامقج
 تلحا اذا مولا توخا لاق : ردهنسنانعم كللا طوقش و هو زسرومغب بكوك
 ذخا اذا نالف دنعام یوخا لاق : ردهنسانعم قلا ینراو هل كمدآرب و رطع ف
 كب راوط و عاج اذا لحرلا یوخا لاش : رد هنسانعم قمقحا و هنم یش لک

 لا : رد هنسانعم قعاق یهنسن رب هدننزو هر افس )2 هدا وا و ( هدنزو یوه

 قااق شو ینراق هلغمروغوط نوناخ و هفطتخا اذا ةياوخ و یوخ *یشلا یوخ

 هنسنر هدندالو نیح كاذک اهنطب الخف تدلو اذا ةأرملا توخ لاقب : ردهتسانعم

 لک ات ماذا ةأرملا توخ لاق : ردهنسانعم .قالق شون یسهدعم هلکمالیا لکا

 یر رد ردب ه واخ ناروغ وط هدننزو هینغ ,( ةيوخلا ) ۰ اهنطب الخف ةدالولادنع ۱

 ارد هبنیاجعم 9 1 هسغول هدننزو هبدأت (ذیوضتلا ) روند هنماعط هسغول |

 یر هدننلاح هدعس ىلصم و ةيوخ اهل لع اذا اهل یوخ و ةأرملا یوخ لاقل |
 ردبعمش لمعتسم هنسانعم كلبا قربآ و قچآ ندنراناب یراوزاب و ولت ادیم ندر |

 اوم ق :لصلا.یوخ لاق روتید .زافتخا هکزاریبا یکم كر نوبت 22 ۲
 :ردهنانعم قوات بوروعس كب راوط و هیینح و هبدضع نیبام جرفو قاجت اذا |

 راتفرک هبهصوصخ تلع رب رانبشن هداب و نعسلا ةیاغ غلب اذا لالا یوخ لاق

 روقج رب یک رون نوجا نونا ا ۰

 .ابخ مولا توخ لاش : رد هنسانعم كلي ادب قلقاروق هلكمللا طوفس و ءون

 ۷ يرذا) نعسلا ةباغ غلب اذا لالا یوخا لاق : رد هنسانعم قفلوا بوروس |

 لوا هرکصئدقدقاب شن آ هنصا بوزاق

 مس سس سس سن
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 قاوط شروک هبا هسکرب هدننزو ةالابم ( فالفا ) روند هنالسا دزو یلثم
 همد اغوا هعراص اذا ءالاخ لافب : رد هنس انعم قفادلآ هلا دقو كد درفلغ

 لولخا لافب : رد هنسانعم ینلوا رجا دوس اناد «دتزو باذیدعا ( "البح 0 )
 | [ هب وکس كبمو یصق ثناخ ( وا ) یواولا نیلا برتش لع ماد اذا لہرا
 دشا اذا اوج ومحب نبا ام لا : ردهنسس انعم ماا یک درغ وب دوس

 شالندفل زاسو هنسانع» هرذع رونید هنساج بص كاع ( ةوثلا ) ىواولا

 (ونطا)رونبد هنبراهجرفو رونید هنبرلهجاب كنب رلوابارعا یرلک ددغوهوقچ 7
 لاشه : رد هنس انع كل وس زوس شحاف هل رک ..؟دنونو یصف كلا
 | هدنزو اسع ( انا ) ینابلا هفطنم ىف یتعی صفا انا اونخ ونفب لجرلا انخ
 لج رلا یخ لافب : رد هنسانع كلوس زو شح انو هزره د وب
 ید رفع رد هنس انعم بل اونو تافآ انخو شعفا اذا مبارا بابلانم ائن

 ىد وب رک كنهنمه ( هانخالا ) هنافآ یا رهدلا ان هتباسا لاقب رد تاتش

 ۲ الحا ها لعو شا اذا لخرلا ینخا لاقب : رد هنسانم. كليو زوم شحات

 ٤ ردهنسانع» كعوکبویلط روم هکر کج و مهكلها اذا بلع یا لاق : ردهنحاطب

 لاقب : ردهنسانعم یلاغوج یرارباج بكغالتواو همی رنک اذا دارجلا ینغا لا

 لاخ : ردهنماعم كم دیدم نامز ندنرزوا هنسنرب و هنا رتکاذا یعرلا نسا

 ردهنسانعم كم هلنوکس نون و یصق كتاخ( ىلا ) یاد اذا هبلع رهدلا ىنا
 هبرمسک كاخ ( هبنخ ) هتعطف اذا ىنانلا بابلا نم اینخ عذلا تبنخ لوقت

 3 هددت ثواو و ىف ثناخ (وا) یواولا ردعطوم رب هدنسبحاوت .هینبطنطسق
 تنسهچ موفرب هددجم و عوما یا وخا ینذغا لوقت هنا عوج روند هفلحآ

 ردفورعم برملا نیبوخ مویو مساو یا وخداو لاغب روند هبهزد مساو و ردپدآ, |

 هلم كناخ ( ةوخا ) رلبدلبا نوضش و موج هرزرا عور یی دساو «داروا

 قاوا بارخ بوکوچ هنأخ هدننزو هاوه ( ءاوخا ) یئابلا روید هبهبلاخ شرا
 ۶ ردهنسانعم هاوخ هاوخ و تمدهن اذا هاوخ یو رادلا توم لاق : ردهنساثمم

 لارا راوید یکیا و غاطییا روند هفلشوم نالوا هدننلارا هنن یا و رکذ یساک
 قلق جآ ېردیپ هدننزو ابصع یوخو "اوخو "اوه یا هاوخ اېي لاه یک

 چا انا هاوخو یوخ یوخب لجرلا یوخ لاقب رواق شوب هدعم هکردهنسانع»
 توح لاق, : رد هنسانعم قلاق شوب ینراف هفمروغوط نوتاخ و عولا هیلع

 دلو اذا عبارلا بابلا نم هاوخ تیوخ لقب و یناثلا باینانم *اوخ یو دا 2
 ةردةنماتعمقلغب هناخ یغدوب هلدبدشت كواوو یعق تان ( وخلا ) اهنلطب تلف 9

 | دود بوح و تمدهن اذا اوخ یواولا نم ینعب واولا دیدن رادلا توخ لاق
9 ۴ 
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 لاغاص نامه یسیدنکو لقن ههقا راس بونلآ یدلو هدنتلآ ندنغیدلوا ناوارف |

 دلو هلن هقار چوا دوحای یا هک روند هن هقابل وش د وحای قرهنلوا الخاو كرت هلوا ۱

 یغاب تغ اياو رلهدبا رغ نوجا قغاص ینرل رکید هناضحاص هلکمر ما |
 رفت ناول هک رونبد هب ی لوس و رونید هب ها ز شک ویالو بولي ردناشو

 ید رووا هبانک ند ا قالط هبلج و روند هب یک نالوا ی دنص دب هدند زا

 كز اب مولا اخ لاق وک انشا فۋ رح هدنن زوادع ) لا ( رولوا دفلطم

 هانت هداف روب یکردنا لتق ی راسا ةن ما شا کردو یصا یر هالخیا

 یر راهظا واد كلذ ھ یراا هدد رلکدید سرو هروط هن لق تن واعم هسا

 لدم ةوالح ن اف هنمارا هدر تایم د مدیعیو "یر ندهداملوا ندعب نم دلکلیا

 ) اللا ( قابلا و دنطب لوا یوالفا فس هالا دمع ی کلام ندندندحم یدلوا

 دوحار ب ولیعت ند ر لوق ىلع ردد زر فم داخ رود هرات وا هزات هدسنزو اصع

 هندصا هدننزو حایصم ) اللا ( رو هک هناا یعج روند هن وا 0 زا شا راب وق

 قوا ولئوا هزا ربوالخا اهل تسا اذا ةبشر املا هللا یلخا لاتش : رد هنس انعم

 هزا هدننزو یر ( یلخا ) اه الخ رنک اذا ضرالا تلخا لاقت : رد هتسانعم

 ال ءالخا :نالف الخ لا : ,رد هنسانعم قمربوق بوکح دواب ك ترا
 هنس انعم قمروا رک هنزرغآ كنآوالخ اهل رجاذآ ةيشالل الخ لاقبو هعزتوا هرجاذآ 1

 قخوص نوط وا ا تا رتو هع ادا هف نع ماجللا الخ لاق ي ا مب ا

1 
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 كمع توا هزات یخدو هدنن زو لاعتقا و ) ايف هعجانا ةالخلاف رعتنالخ

hu e 1ىلتخلا ( هعزنوا هزجاذا اللا ىلتخا لاغب  
 ارم ببوسیم هرم و س س س س ج ساس ا سیاس

 : یسر كلاي هژ ری یدلو نکل بو دنا .راردا یدوس هلتمس لوا بوابتاپ هدحاو

 دو وحاب رود “ی E رو هست قر هملوا یعنس هل رلح الء لوق ىلع رونلوا

 اا تس هقالط هلکناو بود هنلخ تنا هنس هحوز جوز ردد دیانک ظاقلا

 "لعذ رلتنمعب 3 ردقاعم ردصم شعبلادنع و ردرح فرح ضعیلادنع هکر بد حراش

 ۱ هلق بب یک .هلیصف كناخ ) و اللا") رولوا بوصتم یدعبام هلک یا ر وصت

 1 # ةورلحن ج راف هنمایآ * للا هم و یدبا هک ماد ه و لح یرلر زدی هکر د نطب ر ندنس

 هرز رم 9 روم لوا رب بجز 4 ر و هام یک نوو دو رظ نامل وا مسو قلتوا شل

 : تءروت توا هزات لاعتم یادح 4 4 ك سس ) ءالخالا ( ردششوا لىزەت

 قم رقج یک. ندن نغآ كنآو ماجللا هبفق قلا اذا سرفلا الخ لاقب ردم

  avaاط اهن قلا ذا زدعب نفر الخ لاش 3 رد هست اعم قموق تا هرڪا /



 ۰ 11۹ شا

 هولخ هبال ىم هالخاو هالخا لا : رد هن انعم كلا ثواح هلا هسکر و ۲

 لاش عطوم ىف مفواذا لجرلا یلغا لا : رد هنسانعم یقاوا هدر اهن مسکدلنشو
 همم "الا لاقب : رد هئس انعم او هدن ولخ هلا هکر یدآ رو هبف مازبال
 لش لاقب : رد هنس انعم یناوا یلاخ یغدو ( ءالطسالا ) نیولخ امهدحو یا

 هبالخ ینمع كلاب یلضتسا لا : رد هنس انعم یقلوا ثولخو هو هالخاف هو فهلا 9
 هدننزو هوس ( ةولطاو ) هدننزو هالب ( ءاللاو ) بصق كناخ ( وللا ) 9
 یلضسا لاسفب روئلوا رییعت كلا تول هکر د هنس انعم قاف زکلاپ هلا هسک رپ 9
 یلضسا لاب : رد هنس انعم , كلا بلط ثولخ ند هسکر و غرفاذا ناكملا 2
 لعفف دولخق ۾ متنا ها یا :ولخو “الخوا واخ هعمو هیلاو هب الفف كما ا

rروند.هرب یلاخ زکلنغو یدنلوا رکذ هکرد ردصم هدننزو الس ( *الفا )  
 واخاذا تلزم یا * كئابطیفا لوالخ ه لنملاهنمو دحا هبفام یاءالخ ناکم لاغ 0

 یدننک نسانعم لساحو رد هناسانمم مزلا یس هلک یفا هداروب كئ ایل مزلا هبف 1
 هاږیبس ینالماعم هنوک رئااسو یعاضوا هبرک رتش كسان هدکغب دلوا یوزغم هدنلزنم ف

 ماس نده راعو چر یفج هوا ایحو مرش بحوم یئا ندبسغ نالوا ضراع
 ؟یرب هالخو روئلوا داربا هدننم رعم ییمومذم كسان طالتخا ردکعد نس رولوا

 هرادیقام لا رونلوا ینالطا هاشعو یریا هنع هالحوح لاقب ردلمعتسم هنسانعم ۱
 کاخ ( ولخا ) هبلوا هنسن ر هدنا الصا هک رونید هرب شویو ًانم وتم یا ءالخ

 دیف یو غراف نیبلاخ یا نیولخ امهن دجو لوف رد هنسانعم اهنو یلاخ هبرسک
 رولک هالخا یمهچ زن اه رونید ید ولخ ردهولخ ینن وم روئید همدا 4 اتو # 20

 نوبلخ یمچ رونید همدآ هلاغو م» ینو غراف یغدو هدنن زو ینغ ( غار
 وه لاض رونلوا قالطا همدآ نکراو خراف یا لوح لاضب رولک هایلخاو

 یو شوب ( یلاخا ) يک هبلخ رونید هنناوق یرآو 4 ةحوزال یا یل
 رونید ه روع زسراو رونید هناوق یراو رونید همدا نک راو رد هنس اتعم

 هدننزو :الابم(:الاغثاو )هدننزولعفت(یللاو)هدنن و هبدآ:(ةیلضلا )رولک *الخا یعجج
 یلغ لاقب رونلوا رببعت قم الوب هک رد هنس انعم قلق تغارفو كرت ییهنسنرب ۱

 یلدوب هدننزو هبنغ ( ةبلخا ) هکرت اذا هالاخو هنعو هنم یلخو مالایعومالا

 هک رونید هب هنسن هدنلکع دوفار شل زود ند روماچ دوخاب رونید هتناوق یرآ
 5 هعوا ندح اغا دوخاب ردا اوبا یف یرآ یغد هدنآ رونلوا رییعت كتپ هدیکرت

 دوقار هنیمب هک رونید هنفرط هجموا رج یریکدیدهمزرخ دوخاب رونید هتنالوا
 كرانوب راراہ لاب بودا هوب رلبرآ هدنآ هلفلوا قو واق رتمزوا یحاو هدنلک-
 | [ هیلخت ندل اهنسا نوجا قمغاس یندوس نامه هیلخو ردقح هوا ناوق یعوم
 ٩ ندلغاسیدوس هلرهیمرما نکل بولبقاب هندلو كرتاسدوخاب روند 4۵[ سننوا
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 | نویفریم ( هيغل انونلا BO رتتسااذا لح را ینختسا لاق : 2 ا

 ( ةيفخالا ) رديلب اقم هلبقت هك ر ونلوا قالطا هب هغبفخ نون هدنح الطصا
 تكنکحچ ج اغا ردعج رد هلرسک كناخ هک ندنس 45 ءاغخ هدشنزو هیبخ ا

 قالطا هرلزوکا ركلا ةيغخاو هنکا ىارونلا ةيفغخا ترهظ لاق روند هنغوصق
 رونیدهن سلکلب لوش كشوف هلیخف كناخ ( یاوخا ) ردرلءاسکوش وا هک رونلوا

 یرلکدید بکانم لوق ىلع رلهیمن روک بونلزیک هدق دموب بوصق ینرا دانق
 رلکلی یدب نالوا هدکوا دوخاب روئید هرلکلب ترد نالوا هرکص ندرلکلپ

 3 as هدننزو ءاسک /(( ءال ( ردنر ابع ند رلکلی ید یک هرکصند | ۱

 . هیفخا ىج نوهکیدلیا رتس ینتحامهلکلت رواهنیرزوا كرلهنسن شعب رونید ههلک ۱
 لاقبرونید ه هعئاو هیوبق نیقب یید هدنزو هینغ ( فیفا ) یدنلوا رکذ هکهتنرد
 نح هدمدآ رب و روند هنامروا نیقلاحو قلتح قیص یرلحاغاو ةيکر یا هیفخ رفح

 (نایغخا ) ملیاةیفخهب لاقم یک یرلتلاح كلسرسو قلقلاچ رونید هت رثا قفقوط
 نسح اذا مهلوق هنمو رونلوا قالطا هنا نالواهدرب هل زا وآ كمدآ رب هلیس هی هين

 یفاطل و سح كنوص هکر دم ولعمض رالاابط و رثاوامنوصییعباه ران ین ا رملانم
 (ینتخا) رد تلالدهنسم رو هلتک از و تلوهس یفاطلو نسخ كز او هنسمل واابح و بدا لها
 اشهنیاایفتخاوذخا لاقب : ردندنسانعمجارضتسا رونی ده یجوصنفک هلیس هبت لعاف ےسا

 كلا عاج هر وع لو ىج رف هدنن زو *افخا هلفاق ( ءاقخالا ) یایلا

 ( وللا ) واولا ءاسنلانم ةعساو مماج اذإ لحرلا قخا لاش : رد هتسانعم

 الخ لاقت : رد هنس انعم قلوا یبنو شو هدننزو ءافو ( "الطاو ) هدننزو وس
 : رد هنس انعقمارغوا هرب یلاخو ابنت زصكلنشو غرفاذا ءالخو اولخولخ ناکلا

 ندنع وج كن همعطا رضاخو هيف جازبال لاخ عضومىف عقو اذا لحرلاالخ لاقب
 اذا ماعطلا شعب ىلع الخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كليا رصق هنضعب بويا لكا

 تامیا نالف ناکم الخ لاق رولوا بانک ن دکلیا تافو ناکم واخو هيلع رصقا

 الخ لاق ردلمعتسم هنس انعم كنک بوشواص هدضام نامز هنسنر ءالحو ولخو

 لاقي ردلمتعتسم هتسانعم تلیایربت ند د هنس ر هل رف رحنمو نعو یضماذا یثلا

 لاقت : رد هنسانعم كمر وبلاص بویلشو یب هنسن رو اربتاذا هنمو مالانع الخ

 لاق : رد هنسانعم قلآ هغلهرخسم ییدآر هلیفرحابو هلسرا اذا "یفلا نع الخ
 ینؤاج لاق یک دوصسو دحاس رولوا عج ندنظفل یلاخ ولخو هنمرضاذا هبالخ

 . شوب دوب هلیرسک كنهزمه ( ءالخالا ) هنع نیلاخ ینعیهنم واخ یا رو

 دوخای قلق یلاخ یرب زو الخ ینعم ناکلا یلخا لاقب : رد هنس انعم قلوا یبنو
 ایلاخ هدحو وا ایلاخ هلعح اذا ناکلا ىلخا لاقب : رد هنس انعم قلوب ىلاخ
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 ۱ اسم صف اس هدوک هریک تنافر ین اخ ( ینا ) ۳۹
 "7 هداروب ةبظب ةبلنخ ةأصاو دنب نخ سرف لاخ رد هبلظخ قنژمو روند هتک
 هنسانمم كمروع مک كن مه ( هادخالا ) ردد ات یراهلک ةبظبو یشن

 هلم اذا هادفغا لاش + ردهنسانعم كنرومو نم اذا لحرلا ىظخا لش :

 قمادلراب شمش هدسننزو ومس ( وفطاو ) هدنزو وفع ( زنا ) یواولا
 ۳ یقاوا رهاظو ممل اذا اوفخو اوفخ وفخم ینربلا افخ لاقي : ردهنسانعم
 ولزیک هکردهنسانع هیفخ هرمسک كناخ ( :وفخا ) ربظ اذا یئلا افخ لقب :
 25 را ( یخا ) یاسبل ةبغخ یا دوقخ هلک اب لاه روند کل

 كلا نابعو رها یبهنسنرب هبرسک كنافو یمن كناخ ( ینطاو ) هلوكس
 قرح هرمدط یبهنسن رو ءرهظا اذا ایفخو ایف هیفخت هافح لا رد هتسانعم

 هراس اذا هافخ لاف : ردهنسانعم كلزيکو هحرضسا اذا هافخ لاق ۶ ردهنسانعم
 رهاظیب هنسلرب یغدوب هدننزو لاعتفا ( هافتخالا ) رولوا نددادسا سب همشکو
 لاف ؛ ردهنسانعم یاوا نامیو هرهظا اذا *افتخا لاقب : ردهنسانعم كلیا هراکشاو"

 ردن رابغ ندکلیا لتف یمدآ و رەب مد "افتخاو یراوئو رتنسا اذا هئم یا

 هلسئرب هدننزو هافو ( ءافطا ) ه لمب نا ربغ نم هلتف اذا نالف مد ینا لاقب
 تو ورم لاه : ردهنسانعم یقلوا ورک

 نبا ينمي ا عام یا * افلا غرب برملا لوض و رهظب نا
 ىف مونکذا راس هلفلوا هنسانعم ینخم هاضح هدارو ی دقح هب ۾ راکنشا

 هوش برودت یدقجهفجاشبا ولزیک هکرولواهدنکبس ضرالایم رهاظ یا جار
 ۲٩ ل اوفاخا)رولواهدنکبساغللاو لازهفلوا هنسانممیدنک يەن

 قخوفاخ *یش لاغ رود هنشنابو ولزبک ردلعاف مسا ندنس هدام افخ هدن زوق
 ۲  هافخا لاقب : رد هنس انعم كلزیک ه مک تمره (CN رهي اذا
 ( ةيفاخا ) رةتسا اذا ديز ىنخا لا : رد هنس انعم كغأ زيكو همكو هرتس اذا
 بوزک هر زوا راق هک رونبد همدآ نالوا موتكمو روتمم یعانح واو لعا اتار

 | روید هانرسو ههنسن ول زيكو ةينالعلا ادنمىا ةبفاخوه لاش رلوا وهب ىزا
 فاخوبفاخ *وش لاق هدنزواصع رونید یغدافخو یناخ هکهتن ردنوحما هفلابم ءاه

 ول قاوش ی رونبد *یربو نج هلادم "فاخو هبف اخو قاخو ینخ یا افخو
  شرا لاقب : رد هنس انعم هاکیرب رونید هریالوا یهاک رارق یسهقناطنح هیناخو
 . ردهنمانع,قفلقص بونلزیک هلرمکو یھ كناخ (.ةيغلا ) نحاج تناک اذا ةيفاخ
 هکلول زیک هلرمسک كناخ ةوفخا) تب تیفتخا اذا عیارلا بابلانم ةيفخ هتیفخلوغ
  قنلغس بونل زيك ( *افنحسالا ) هتربپ ىا ذبفخ هل لاه هنمو رونبد
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 | رسک راغ رولک هيصخو نایک يج تنش ی وتو
 هنوک شب یصخ هکر دا لقن ندسونبلاج هدنوناق اننس نا هکردریقح مجرتم |

 ییضق نکلایدوخای یسهیصخ نکلای دوخای رونلوا عطقاعم ییضقو یسهیصخ رولوا |
 یرزوا بوئلوا لا هقش لوا یبصق تبولوا قش یزخف دوخاب روثلوا عطق ۱

 هدنتلآ یکبوک ررحم لاونم رب دوخای رولاق هدهمشط هرک نوجا لوبنو رولیکید
 یبنا رولوا عطقنم یلسن هدنرلتروصکلوا یکیا كھجووب سپ روئلوا رتس یبضق
 لزرغت هدنا هکر ونید هب هدیصقو رعش لوش هدارعش حالطصا هدننزو ینغ یصخ و
 سرف ییاو عضوم رو هيف لزغتب مل یا یمخ رعش لاش هیلوا عقاو بببشتو
 همدآ نابرغا یرلهیاخ هلیفیغخم كنایویرسک لداصو یحصف كناخ ( یصخلا ) ردیعا
 هدقلوق هدننزو هفرغ ( ةيصخلا ) هاصخ یکتشلا یا صخ لحر لاش روند
 ردد هلرسک كاخ ( ةيصخ نا ) روتلوا قالطا ههبوک هدلاح یعیدلوا
 لاقب : ردهنسانعم كلا زعت دحاو نف نامهبلاط هلبرسک كن هنرمه ( ءاصخالا )
 و اصع هليا همجعم دانم ( اضحلا ) ىواولا دحاوالع عت اذا بلاطلا یصخا
 هلا اضخ لاق :۰ ردهنسانعم قلوا شاخخشخ درخ بول مزا هنسن شاپ
 7 تاج ( وطخل ). یواولا تطر وکو حضفناو تثغنا اذا اوطخ ونمخ
 یشماذا اوطخ وطخم لجرلا اطخ لاقب : رد هنسانعم قمتا مدآ هلیئوکس كناطو

 لاق : ردهنسانعم وطخ هدننزو لاعتفا ( ءاطتخالا ) یدلبا ربسقت هلیمزال فلوم
 یهنسن رو اطخ ىع یطتخا نم هب ولقم هدهو طاتخا لابشو لحرلا یظتخا

 ی یهنسن رب دوب هدننزو لعق( ی ( ردهنسانعم كمك بوالنا

 ینعی مهزواجو مهبکر یا مهاطتخاو سانلا یطخت لاق : رد هنساتعم تک
 راردنا یرلنوئغم فص كوا هدرلعماج دی یدک قز هبلت بوصب ی هات

 رولکی طخ یعج روند همدا هایصف و ىع تاناخ ) ةوطحلا ( سانلا باقر یطخ

 یهو ةوطخا جوه لاقب هلنيتمص رولک تاوطخو هل رمصق تكفلاو ىع كناخ

 یعچ رد هنسانعم قمتا عدا رب رولوا هرم ءان هلبصف كناخ هوطخو نیمدقلا نيام |

 یتا كندم هدننزو ومسهلا همجعم یانخ ( وظخلا ) یواولا هلاصف رولک تاوطخ |

 یدعتمو زننک | اذااوظخ وظخ هباظخ لا : ردهنسانعم قلوا زانقط قسم |
 هیظعاوهمنحضا یا هللا هاضخ لاق رد هنسانعم قلق دنموننو یربا یدوحو رولوا |
 یتعع هللا هاظخا لاش رد هنسانعم وظخ یدو هلرسک كنهرمه ( ءاظخالا ) |

 هرزوا یرب یر .بولوا قصو قوج ین كنس هدوک هلناعف ( ناوظشا ) ءاظخ
 كنهدوک خدو هدننرو اصع ( یظخا ) ئابلا روند همدآ شفل رقق بونلتاق

 اذا عبارلا بابلا نم اظخ هی یظخب لاقب : ردهنسانعم یملوا زانقط یتصعص ینا
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 راک الادن«یراذففل اکزو اسخ وبشا هکربد حراش اچوزوا ادرف یا اک ذوا اسح لفب
 .ینلم رانا فرصتمو پودپا هرگن رتدبا فرمصنم یرابنالا یا دعو ردرلفرممام
 .یففجیمکت ها زوج هدننزو ةاهابم ( ةاساففا ) رلردبا رابتعا هدنلزنم ثالو
 :اجوزوا ادرف زوم هبعال اذا ءاسا لا رارابوا رلفحوج هکرد هنسانعم قماتبوا
 أ ردهتسانعم ةاساح هدننزو هشت ( ةبضلاو ) ةرك كنءهزرمه ( هاسخالا )
 قجالآو هسیکو میلک شاثوط ندنکوب نوبف هدسنزو ین ( یسا ) ابا
 قمانآ یرلناط لفاچو هدرخ هد زو لعافن ( یساضلا ) رونبد هنس4وفم
 هدا هدننزووشح ( ودا ) یواولایماب اومارت اذا اوساسخن لاب : ردهنسانعم
 قمتوط امرخ راک جافا رولوا رد« وشخو رود ه امرخ رنک ناسبمارب
 ( اشخا ) فدا یا وشخاترمااذا اوشخوشخت لا تشخلاخ : ردهنسانعم
 یشلا ) بلا روند هنبکا شلوا هایسبس هفلاج قوغوص هدننزو اسع
 لرلاخ ( :اشطاو ) ( ةيشطلو ) هوك كنبشو یرسکو یصف كتا
 (ناسبشطاو ) هدسننزو هزنم ( ةيشقناو ) هدننزو ةامم ( :اشغثاو )
 و ةیشخو ایشخهبشخ لاقب : ردهنسانعم قخروف هدنزو لعفت ( ینضلاو )
 نام هدراسب كفلوم هفاخ اذا هاش و عبارلا بابلا نم اایشخو ةبشخو :اشخو
 ناو یلاوو هاشداپ ثكسا ردعووم هنسانعم فوځ جزتع همیظعن هداموب هروک
 یناخا ) رولوا عقاو لع نع هبهنسن یفیدفروف یرتک او یکقوخ ندنس هوقم

 لجرلفقب ردرللعاف مسا هدننزو نارکس ( نابشاو ) هدننزو ینغ ( یتغاو )
 00( ةبدضلا ) رولک هایاشخیراعج رونید هایشخندنفوم نایشخو نشخو شاخ
 ( ةاشاضنا )هف وخ اذا هاضخ لاض : رد هنسانعم قغفروق هدشزو
 داخ لوق رد هنسانم یقعخراپ هدناب فوځ ردلیعتسم هد هبلافع

 رحا ( یشخالا ) ةنم ةبشخ دشا تاک یا هتیشخف

 هک بحا رد رزوا سابق ريغ ویو روند هرب فوم كب ردلینعف مسا هدنزو
 | یروف هدننزو ینغ ( یشا ) فوخا یا ینخا ناکلا اذه لاق یک
 لا هبلوا یناب السا هکر ونید هرب روپو كب هدنزو اس ( "اتخلا ) روتبد
 دععا لوكس ثراداسو یکو یعش رخ ( ةبسحلاو ) ( یمثل )
 د ناتیصخو نابصخ هدنرل هینغ رونلوا ریبعت قذطو هباخ هک ر دندلسات
 ۶ یرلداخ هلک اخ ( ءاصخللا ) ېک یدعو هدم رولک یصخ یعج

 و لاعب رونلوا ریبعت كم هلا هدناوبحو كلنا مداخ هدناسنا هکرد هنسانعم

 يم ( یصختاو ) هدسنزو ینغ ( یصخا ) هيبصخ لس اذا ءاصخ هبصخت
 سورخو جمدکا هدنآو مداخ هدناسنا هکر وند هشلراقج یرلهاخ هدنزو



 ترح هدنزو هوره ( :ورطآ ) یواولا ردندنیخ روم زد هدنزو ناف

 روک تارخ یج روب هنکنلد تلعهروصت با تن هنلاب هک نهم را
 ردعالم و هد هنس هغیص عیچ ردموسم هدنناوذع ةرلا رسواو هدهلمکت هکر د حراش

 ره رونلوا قالطا هبکوک یکیا هلیخف كناخ ( ناتارطا ) رولوا ورخ لسا هنب

 ( وزا ) یاولا ردعقاو هدنسبنرفی كننروص دسا رابکوکوب رارید ةارخ هنیرپ
 رهقبولآ هنمکح رز هلغلوا بلاغ همدا رب هلنوکس كنهمح* یازو یصف كناخ

 قلوا كلاموهرهقو هساس اذا اورخ هورخ هارخ لاق : ردهنسانعم كجا طبضو

 ٌكمروحگ بورد روط ندنسوهو اوه دا رو هکلم اذا ها رخ لاش ٠ رد هنسانعم

 لاق ردهتسانعمكع رک واشابه هادیمګ و هاوهنع فک اداانالف ارح لاش : ردهتسامعم

 هدوسو هاداع اذانالف ادرخ لاق : ردهنسانعم كملنا توادعو اهضار اذا ةبادلا اوخ

 هناسلقش اذا لیصفلاا رخ لاق : ردهنساذعم قمرابییلد كنکشوک هود ود نوما

 هبلب ر Aa کر هد زو اصع ) ارخلاو ( هل رسک كناخ ( یا ( یاسیلا

 لحرلا یزرخ لاق : ردهنسانعمقلوا لبلذو راوخسانلا نيب هلغمارغوا هغلیااوسرو
 ( ءاورخالا ) كلذ لذف ةرهشو ةيلب ىف عقو اذا عبارلا بابلا نم ازخو ایرج

 یخ یی لحرلا یوزخا لاش : ردهنسانعه یزح دوب هدانزو ءاوعر

 یا هلا هارخا لاق : رد هنساعم كلا یاوسر هلرمسک كنهزمه ( ءارخالا

 لافیف هلام اوفذج اعرو هللاهاررخا هلاف نسعسع یا نمل برعلا مالک نمو هحضقا#
 هادب تبرثو هلا هلاف روک ذم مالک و ردنوحا بجعت یسهلک ام هدارو هه رخ

 لاقیف نسصسب یا یررخ مالک لاقو رداعد نایلوا ظوح یسانع« یک یرال
 هعصشا اد هللاهلناق الم ینعب یرلریبعت همسروب هنرلبرع هللاارخا هبحاص

 یرلدساح هکردغلاب هفلبم لوش هدرعشو هدنعاصش نالف یرلمالکه رعشا ام هللاا را
 ( ةيرخلا ) رارولوا روب هکلیا اعد د هرزوا روڪ ذم هحو هدنفح كن

 ( ةبارثا ) ةيلب یا هرخ هتیاصا لاق : ردهثسانعم هیلب هل مسكو ىك ك
 لحرلا یرخ لاق : ردهنسانعم قمانوا هدننزواصع .( يراو ) هدنن زو هما

 هدننزو نارکس ( نایزخلا ) هنم ییحسا اذا عبارلا بابلا نم یرخو ةيارج

 رولک ءابارخ یعجو *ایرخ یوم روشد همدا رادابحو هدنهرش ردفص

 تناها هتیر یر هلا هکر رذلمعتسم هدهبلاقم هاب هلن زود 8

 تنک یا ةیرخف نالف ینازاخ لوقت رد هنسانعم قمراب بوش رود هکلنا مف

 ظلخا هکلیا کد هاوه ت( ) و
۱ 

 ۲ هدننزواصع ( اسخا ) يواولا یدنلوا رکذهکردهلا هلمهمیاح لوا ارز ید

 ۱ هرز وا سابق ريغ رولک یساخایعج روئلوا ریمعت ك هکرد هنسانعم درف ندد

 2 تن تست 2 ۳ لا دف شعار ات
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 ( ىجا ) یا پوبهلا ذئاد یا هاجوجخ جبر لاب رونید 4 نسا لصنم
 بابلانم یجخلجرلا یجخ لاب : ردهنمانع قوا ہم تكفلا و یف تا
 ؛ردهنسهانعم كلا ماج نوچ هلک كم رم ( *یخالا ) یعسا اذا عیار

 هروع لوسش هدنزو یوخا ( یجحالا ) ارهنک مءاج اذا لجرلا یجحا لاخ
 زا لقب هلوا دبعب یرعف و روف و مساوو دسساف و واوس كب صرف هکر ونبد
 لاط روید همدآ ینشبآ و رابسلا ةدیعبلا رومفلا ةدسافلا ءالا :ربنکلا یا یمخا

 ؟ و قو رونبد هرادرم هدنزو :اسصج ( ناجا ) يا یا یجحا لجر
 ءاوجلخا) ميثلرذف یایج+انم :اجحالا وهام لاق رولک یجح یمج رونبد هبسک
 هلبنوکس كیجویضا كناخ ( ىجا ) رونبد هئروع مساو حرف هدننزو ءارج
 اهب فلا اذا هلجرب اجح لاغب : رد هنسسانعم كعروب قرهدبزوت یغاربط ها
 نابدخاو ) هببوکس كلاد و یصف كاخ ( یدخا ) یفابلا هیشم ىف بارتلا
 وفیلع ردهنسانعم كعروب هلتعرمس قرانا شیککو كربس ینرلیدآ هباد اصف
 ورم كراج شعبلادنع و ردنرابع ندکع روب هنوکر صوصخم هنآ هلا هود و

 بوسوف هدنفلارا رب یفیدسنغآ بوناب هللا ېبا كروا و 4وط نوزوا ینیدلوا
 جدو عرسا اذا ااپدخو ایدخ ید سرفلاو ریبلا یدخ لاقب ردعونوم هنس
 .ادخا ) هغرفو هیرآ نیيام راجلا ودع وهوا اه ربسن. برش وهوا هئاوق
 لادم ( هادخ ) رونبد هزغجتروف نافچ هحهبب 4رلبفشف راوط «دنزو اسع
 دنس تیرو هجزآهجزآ رک تتمزمه ( بدنا ) ردیتآ موم ر
 لاذو ىف كناخ ( وذخا ) یواولا البلق البل ىم اذا لجرلا یدخا لاب
 وشلا اذخ لاخ : ردهنسانع قلوا كوماس و قلاس هنسن ر هلنوکس كن ەمجعم

 ا لاف +: ردهنسانعء یقلوا زانغط قصعع ینا كندب و یغرتسا اذا اونخ وذخ

 دزو هطبالخ ( ةيواذطا و ) هدننزو ءار ( ءاونطا ) زنتکا اذا هم
 اوذخ نذا لا رونید هفلوف نالوا فیفخ یسشیا قرهوا لوشود و قلا
 افقلاس ردسا هدننزو اسع اذخ هدارو معسا ةغبغخ اذا ةن یا ةبواذخ و

 اوذخ نانا لاغب رونید هکسشا ینید قلاص و كوشود یغلوف هاوذخ و روند
 توم رب لاف ( تاوذخلا ) ردبسا كغارمسف ییا و نذالا ةيخرتسم یا
 اوغوطهزوب هلغلوا ینلاص ندنید قلوف هردننزو اصع ( یذغا ) یفایلا ردیدآ
 -اهقلخ رولوا ید هدکشاو هدناو هدناسنا تلاحو رد هنسانع. قاوا وشود

 مت ولغلوف کوک هنآ نالوا هئوک لوا ینلوق ةقلخ رولوا هلیببس هنداح رب
  ترسکناو اهلصا نم تخرفسا اذا مبارلا بابلا ن» اذخ هلا تیذخ لاق رونلوا
 ه6نابنخ نبا هللا دبعو رددنباقلاراج هدنزو ىمس ( یذغا ) هحولا ىلع ةلبقم
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 هد ولت ) یضتلا و ) هتک ا ( ءابخالا ) ر و را
 ءایخ تدبخوتدبخا لوقت رد هنسانعم نزشیا قحالا هدننزو هلعقت ) ةيبخلاو (

 ةيبخو ءابخ تیبخا لوقت ردهنسانعم قمروق قحالآ و هنلعاذا هنیبخو هتیبخ و
 : رد هنسانعم كمریک هنحصا بوروق قحالآ ( *ابختسالا ) هتبصن اذا و
 ماش هلا هفوک هدننزو غ ( یخ ) هنلخد و هتبصن اذا ءابلا تیبختسا لوقت
 یداو ما تورم هدهب داب و ردیدآ 9 هدنب رق راق یذو ردیدآ عضومرب هدننب "

 ردیسا هوا ردنتابنا ردسرحصث ینعب ءاربخ ییا هدنساقتلم كیوص ما دارح هلا

 ندفوخ اي ندن و نزح هلیئوکس كنهیقوف یا و یحخف كناخ ( وتخلا ) یواولا
 :ردهنسانعم كلا راهظاتنکسم و فعض بولوارسکنم و لولمیئا ندکلهتسخ اي

 كيوئو عشخف ضرموآ عزف وا نزح نم رسکنا اذا اونخ وتخب لجرلا اتخ لاقي
 یمدآ رب و هده لتف اذا بولا اتخ لاقب : ردهنسانعم تکون یاکسوو ینغامص
 (ءاتتخالا) مالانعهفک اذا االف اتخ لاق : ردهنسانعم قمردروط وریکندشیا رب

 (ونخنا) اتخینعع لحرلایتخا لاق ردفدارم هدلوا یانعم هلا وخ هدننزو لاعتفا

 لوتفلا یا وثخم بو لاقب روند هو شلکوب یلکسوب و یغاجص هدننزو وفعم
 هتسح بويماص نذر هلغمالوا جبار یعانم هلك كنهنمه ( ءاتخالا ) بدهلا
 ( ىتخملا ) ابو ابو ارسک هعاب اذا هعاتم یتخا لاقب : رد هنسانعم قناص هتسح

 لعتشوط ( ةيتاخا ) ىئابلا رونند ههنسن صقا ردلعاف مسا ندنسدام *اتتخا
 ؛ ردهثنانعم كمک زکب یشان ندفوخ هدننزو لاعتفا ( ءانتخالا ) روند هنشوق

 ( ةوثخلا ) یواولا هوح و ناطلس ةفاخم نم هنول ربغت اذا لحرلا یتنخا لاقي
 روند هنلفسا كنطب نالوا ققراص و كویلس هلنوکس كنهثلثم یا و یعف كناخ

 هرناخ نالوا ققراسص وب كويل یسیغاشا .ندنفمب هدننزو رج
 اهنطب لغسا ناك اذا ءاوثخ ةأرما لاش نلوا فصو هدنقح لاجر وب و روند
 یعسق لیف دوخاب رغص هلئوکس كنا و یصف كناخ ( ىلا ) یابلا ابخرتسم
 (یا) هنطبیذیمراذا ایثخ یثخم لیفلاوا رقبلا نخ لاقب : ردهنسانعم كرت

 كن ایو هلن رسک رولک خو ءاثخا یھج رونید هنکر ليف و رغص هلبرسک كناخ
 هلرسک كەر ( *انخالا ) هلرسک كنا و یعض كناخ رولک خو هلددشت
 هلبرسک تیم ( ءاثخلا ) ءاثخالا دقوا اذا لحرلایخا لاقب : ردهنسانعم قاب كزت
 یحف هنرلیح و كناخ ( یوجحا ) یواولا روند هنسهروط كمدآ ناغاص لاب

 یسهثحو نوزوایو لوقیلع رونید همدآ نوزوا یرلقایا هلیدم و یرصق كفلا و
 هرهزیب و نابج هلتفابق وب هکرولوا هاک و رونید همدآتئیه لبف یربا یرلکیک و
 ( ةاجوجا ) ردلکد تعاصش ٌهمزال تفابق تماضض و تماق لوط ینعی رولوا



 فشن دح ها ر ۳۹
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 مالسلاهبلع یوبن رییسن ردا كيوس ر هلع كنءرمه ( ءابحالا ) یدیشلبا
 هجرزشولپ ردمطومرب پبرف هرس. و یدلبا ار ها روا ثراخا نب ةدییع هلا
 ارکز نب سابملا نإ دمحم رم وبا ردناعا هدننزو هبورع ( هوبح ) ردفامم
 شوطاهوبحن فسوب نب هتادبع ن كلاادبع نیم رطا ماماو ردندحم هوپ نا
 ن ور# ن هللادبع ن بیعش نب ورع هدننزو هب ( هببح ) ردفورعم همالع
 ن ناوبح و ناوبح ن اس و ردندحم هببح یا ن رم و ردیسهدلاو كاملا
 هکیناوبلا مصن نب هلادعسص و ردها هجم هدبسیکبا لوفیلع ردرلئدحم دلاخ

 هکر ید ریفح مجرم رد رلئدح E یسهداز ردارب و دمع ولغوا و ردکاصق
 هکیدید هدراسب نکل یدلبا توکس هداروب ندنسهدام ېم نالوا مسا فلوم

 هبت مالسلا امهبلع ارکز نا دوجولا لف ربا دزو لمضب یسهلک ی
 یرکا بودبادلو هدننامزندنا و تخ وحش رد ذوخام ندنسمدام تایح و یدنلوا

 الع و لج نح نوجا بلف نانثمطا هشیدلاو ندنفیدنوا رم دولوم هلوقملوا
 یدپا فیرمش تاذ زیاح ییناحور و یناعسح تابح هناذ فو یدلبا هبس هلکنآ
 مالسسلا هیلع ېی هدنمابق موب هکردموسیم همسر وب هدبانک مان کا ةلوسا و

 یوم نالوا لنت هدننروس مخما شیک لیربح ترضح و روهظ یاحع رب هدنلا
 هدالوا تئشن ینبم «یهلارس وب ردکحهدبا ځذ ېی ترشح هحرکلاب بورتاپ

 دعب ارز یدبشلوا رهاظ یغد تابح توقرمس هدیدنکو یدنلوا هبت هللا ای
 هدنراحذم بولک رمن تخم هک( بولوا هرزوانابلغ هریفو نینس یرلمد هنداهش
 یان ندنایح توق مد نابلغ و یدنوب نوکس هجلدعا لتف دوهب كي شخ
 ردلسم یتیدلوا
 (وبخاو) هلبنوکس تنابویهف كناخ (وبخا) یواولا (م ةمجعملا ءاغا لسف ه)
 اذا اوبخوا وبخ وبخ رانلا تبخ لاغ یو <

 ( ءابخالا ) تنكس اذا بضفلا و ةدخا و برا تبخ لابو تثفط و تنكس
 اهتافطا اذا رانلا تأبخا لوقت : ردهنسانعم 1۳03 یتنآ رک كن یه

 . دوخاب ندچا نالوا ندنکوب نوبفای ندنب هود هدننزو هاسک ( ءابخا ) یفایلا
  هاکرخ ردصوصخ هنس هفاط نیشن هب داب هکرود هرداح و هوا اک ندلیف

 . لاق رونلوارببعت یوا مبرد هسرولوا نده و قجالآ و وا هراق هدیکرت هنسانعم
 هدهلپنس و رعشوا فوصوا رب و نم نوکی بالا نم وه و ابا لحا نم وه
 رونلوا قالطا هبک اوک بوط هوحن رب لکشلا ودنسم و روند هتفالغ تكيهناد

 یچوا ردنرابغندبکوک ترد ردندرق لزانم هکرد رلکدید هببخالادعس بکاوک وی

 تب غابخب هتیعب يب هکرونلوا قالطا هنغادرب خاب هابخ و ردهدنلکت ءابخ
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 هدسنزو رونت ( توبحلا ) هرحوا هحولا ةعاج یهو ابحلا قلط نالف لاقش |

 روند هبیئوطنالب ( یوالا و ) هدننزو ناتک ( ءاولا ) روند هئالب كکرا |
 ردعحوم رب هلا هحوتفم ےم ( ةایحم ) تابلا عسجم یاواح و ءاوح لحر لاقب

 هدننزو - هبنغ ( هبیحو ) هدننزو ناویک ( ناویحو ) هلبحصف كناح ( هبح )
 ردندلاجر “یاسا هدننزو روت ( نویحو ) هدنزو هوبش ( هبوبحو )
 كلاجد یرلترضح مالسلا هيلع مرکا ین ردندباصا هی رمسک كنان ( ایسا )
 ةیواسعم و ردرلتاذ یکیا ندنعبا ای وا و یدا راردهرکب هننزوک كنآ ینزوک

 رع نا دج و ردندح هلیسهی بطاخم لوهج ىح ن داجو ردیعبات ای یا نا |

 رادندناوسن ءاعما هدننزو هیقت ( هیح ) ردنداهفف رد هدننزو اب هک اب نا
 در هبص ن قصسا ن بوقعی و ردرلهئدح نایلس تن هیحصو ( هبنسرلا ةي (

 هلعافم ( ةاياصلا ) رددا حق رب ( ةايلاوذ ) یدلبا ثیدح تیاور ندنوراه نا
 اببحا اذا رانلا تساح لوق رد هنسانعم قمردنایوا بویلفوا یفتآ هدننزو |

 لبقا و له ردما لعف مسا هلیسسانب هرزوا عف كنهددشم ءایو كناح ( ی )
 ةهالصلا ىلع ىس لاق ا یا زارف هدیسراف ردکعد لک یرب زت هکهنسانعم
 ها لا لح و الج نالوا شیضح«فرعب لشه ى وبقا و ابلا لبقا و له یا

 هلون راربد ید اله یو رلربد اذک یلا و اذک ىلع اله ی بودیا بیکرت
 ٌكمالو كناي هک هدننزو هموهص رلربد لبح و ېک رشع ةسجن رازید ید لهجح و

 هجو یسهلک ی هدرلنوب هلنوکس كناح و یصف كناپ رلربد لیح و ردهبرانوکس
 لآ ردما نداصو هکردهنسانعم هلص الهو هنسانعم عرمسا و لحتا هرزوا روکذم

 هنسانعم اثیثح یسهلک اله و لک ینعی له یسهلک ی دوخاپ رولوا كعد ردشتپ زبت
 دوخای ردنعضتم یبارغا و ثح هکرولوا كعد لک كياچ و زبت ینس مهروک هلغلوا ||

 ةلغلوا هنسانعم نکسا اله دوخاب رولوا كعد لک زیت هلغلوا هنسانعم عرسا اله

 رارید نالفب اله یو رولوا هدنکبس یضقنب قح نکساو هرکذ دنع عرسا |
 نشد ا هک ایوک هسرونید الح هلون رکاو هنسانعم هعداو هب كيلع هلن ونت ۳

 ردفرعم هکرولوا شعد ثللا هسرونید الهیح نیوتن الب رکاو ردرکنم هکرولوا |
 میچنالوا ندلیبق ون كلذک رلیدلیا لع هکلهفرعم کر و هکلهرکن یتیوتت هدنوب

 داقتعا فبرعت و نیونن هسرولوا دافتعا ریکتت هدنآ هکردهحمیون لاح هدناینبم و

 ثلا مزلایلوق ثحلاو ردهدنربدقت انح ثثحا یلوق اثح و رونلوا كرت هسرونلوا |
 هدنساذح كنهعنه ندرغ لزانم هل رسک كناپ ویصف كنا ( ییاصلا ) رد هدنلیوأت ][

 لزنم یرلنوب هدنسهدام هعنه فلوم ردیدرفم ةایح روئلوا قالطا هبکوک جوا
 قلهاشداپ هنس كيب هکردیبقل هاشداب ر هلبصف كناح ( هبلاود ) یدیشلبا دع



 س ھ3 :

 4 رمق كفلاو یصقف كا ( ابلا ) هاکرح رود يبحو رود یوبح
 روند نر بسضخ یا ابح اهب ضرا لاقب ۶ ردهنسانعم اخرو ءانرو بس

 زدهسا نواخر و ردنفل هد هلبا دم هدنوب رطاا یا ایغا شرالا یف عفو لب
 ۱ هلن ىح لا : ردهنسانعم عوجرو ۵ و هدم كفلاو یعق ثناح ( ها )

 1 ي یاب ۶ "زد هتسهاعم مارد قواو بم ال یار بابا ن
 ت هدام ۰ ءابغ “او 'ابح هکر دد یزرطمو یرد#ز هکر د ریقح جزم مدنحا

 مو بییعتو مول هایحو یشحو یمن لاقب اک لجرلا یح لافب رد ذوخأم ندای
 ندراسگناورپغت نالوا شراع هاسلا تابح هلبببس زارتحا ندعاسوا قح هنلوا
 | هنسبیغآ یرمط ًاسن راربد لجرلا یمن ینمب یلوف یشحو یسن لاقب اکو ردنرابع
 | ی هلفلوا كبد هنسب رغآ یس هبفوج هازجا ینعب اشح رارد لجرلا ینحو
 | ندنا هکر دکعد یدلوا ریغتم یابح مو یان ند هروب نم تلاح یغد یم هلک
 هک ی اسفل رولوا عون ییا هابح هکیدبد فی مش دبسو روئلوا رببعت هللا قغانوا
 الا دنع رولوا یرطف ینعب ردشلبا عاداو قاخ هدسوق یآ.انش اتم

 یلاعت هللا نم افوخ ثنهسک نالوا نموم رولوا یناماو یک ابح ندنروع فشک
 ap فلظو "فخ ءابحو ىهتلا ردنابع ندنسللا عانتما نديصاعم
 اباق هدنوب و روند هنجرف كراروناج یجنرب و كناوبح ولغارط لانجو كنعق
 هل مسک و یضف كناح رولک یو رولک هییحاو ابحا یمج رونلوا رصف قلا
 هاهتساو هنم یعتساو هنم یعتسا لاف : ردهنسانعم قتمناتوا یخدوب ( ءایضسالا )
 هاسحو هدر یجاتوا عبطلب هدنزو نک ) جا ( ردفلبا ندیناللو و یتعع

 مادلس هدننزو هبق ( ةيعلا ) هایحود یا یح هنا لاش روند همدآ یحاص

 امالس هلسیا ةيحم هايح لاقي ردنرابع ندککبد مکیلع مالس همدآ را هکر د هنسانعم
 زدهنسانعم كل اعدود هللا كاي همدآرب هبحم لصالا قف و هدریاصب فلّوم
 لامعتسا هداعد یسهلوقم مالس نالوا هی هد هدعب ردکعد كایحاو ها رع

 كلذك هنب رلانعم كلمو ءاغ هبحو رونید ایاحو تایح هدنعج ندتهجوب یدنلوا
 یا هلل هیعلا هنءو رونلوا لامعتسا هنب رلانعم كلبا اعد هلا كلمو هلا اه هنذآ
 | كافغبا یا ةبحم هللا كل ابح لاقي و رد هدننفوم مسا هدارو سب كالاوا “قبلا

 ۱۳ تن دی هاش قعشلغب كب هب هنسنرب هب و كکلم وا

 هکر د مجرتم هلم اند اذا نسا اح لاقي رول وا ېک ررپ و مالس

 | پلق هواو یر كنا نوڪ ا تآ اب عاقجا رونید ی وحم هدف ك ةع

 | هدننزوایج هب ن ( ابا ) ىدنل وا ارجا هثس هدام هیمر هلکو پونل وا

 .. رونید هتسهدام لسا كزوب لوق یلع رونلوا ریبعت تعلط هکرونید هنعومم كزوپ
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 | E یرللاح دوحاپ قذوا هدیز یرلبشاوم كموقو اهدل و یح اذا ةقانلا تبحا ۱

 : ردهنسانعم قلوا لخاد هر ولوص ولتوا دابآ و نش دوخاب قلوا هذز وا ماظن و |

 یا هایحتسا لاقب : ردهنسانعم قموف یربد بوبعا لتف یمدآرب ( *ابصتسالا )
 برضب نا يعتسبال هللا نآ ] یلاعت هلو هنمو لبق ًابح هکرت عی هاقبتسا
 نیئاب هنم یعسا لا : رد هنسانعم قع وا ند هسکر و قبثسبال یا رخ

 هاو ا لها لوا تغل ءایح یہ یعع E ةدحاو ءاي نم یحسا و

 ( ةبحلا ) ردبا هبدعت یند زسرج فرحو هللا رج فرح سو ر دیتغل كی
 دابآ و نشولوص ولتوا نالوا هرزوا هرزوا اخرو بصخ ردیئّوم كنس هلک یس
 رود هن الب هبحو تابنلا هصغ هبصخح یا هبح ضرا لاقب رونلوا قالطا هضرا

 دوحاي یدنلوا قالطا هلغمال وا یسعیبط توم هکر ید مجرم رارد ر ام هدیس راق

 ساملا نعد ی هدن رک ذم كن و و یدنلوا ر ڪک ذ هک ه تن رد هدام یوح

 هدر, كجمدردتفآو یهادو ثیبخ نالفو هللا رولک تاوبحو تایح یمج نوجا
 ر دنوحا عیونن یس هلکوا هکرلرید طاعاوا دلبلاوا ضرالاوا یداولا ةيح نالف
 هلا نادقرف هدنبنح یا بطق ةبحو رونل وا قالطا هنالسرا] یداولا ةيح و

 هک ردیعسا كتروص لبخم ند هدیدع بکاوک ینعب كبکوک هجن هدننایم شعت
 ( ناویعلا ) ردقح هلوا یرطدتبا قالطا ءاوهلا ةبحوب و ردنروص نالي هنبعب

 هنعاونا عیج هکر دیسنح كناقولخم نالوا ولناج یرید ینعب "ٌیسلا سنج هلتاعف
 ao e سو سس سست سس سس جسم سس سست

 ۱ هکی دبا نایبح یصا ردب رابع ند هدا رالاب دن و ساسح و یان رج ر دلماش

 یظفلت ناوبح هل اکسا كناب هکر بد حراش ىدنلوا بلف هوا و هیات ءا رد ردصم

 كب له نالوحو نا ناوبح ومشا رد ی مه رنو ندنلادا هفلا كناب هدعاقلا بس |

 ناویح هصالح ردن وا راعشا یهیش هنب رلتکررح كنب رلاعسم یرلظفل هک ۱

 م

 هدنسن ردیعا هلیبقرب یو یدنلوا رکذ هک هت رلیدىد رد واو یو رلضعب ۱

 یدلوا بلاغ هدروک ذم ساح هدب بولوا ردصم د وحای سا لصالا ق یظفل

 اياح لاقب : رد هنسانعم كمرب و ادغ هفجوج هدننزو ةاهابم ( ةایاحا (
 نوطب و یدنلوا رکذ هکرونید هب یړد هلیف كناح ( یا ) هادغاذا “یصلا

 ءاسیحا یعج ردتعاج نالوا لیلف ند هلیبق هکرونلوا قالطا هنطب رب ندب رع
 کیا ندب ع هبرسک كناح ( یون و ) هلیصف كاح ( "یون ) رولک
 : رد هنسانعم لطاب “ىل هکه تن ردلمعتسم هنس انعم تباث و قح یو رد نطب

 نم قلا یا » وللانم وا لاقب اك » یللا نم "یا فرعیال وه لثلا هنمو
 یتعی لبطا لتف نم ءاعمالا نم یوحام یا هیوالا نم ةي ولا فرعي الوا لطابلا

۱ 
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 : PITY ry هدننزو هبدأت ( ةپوصتا ) رونبد هفسرفب نالوا ركذ
 هدنزو "اوه ( ءاوطاو ) هدننزو ةاسح ( ةاوطا ) هعبق اذا هاوح لاقب
 هثپل فورح ردفرحرب ناه نورح ( ءاسلا ) هنمانعع توس روت, هسس
 ندنس هدام یوح ردیسا لحرر هدنزو هرم 1 هوب ( ردروکذم هدنس هام

 براشن» هنب ر یرب د رگنیشنه داپ هدننزو لس (یرماو)هدن زو پاثک (*اوطا) رد ولفم

 ۱ ةعام یهو یوملاو "اوسلا ىف اودعف لافب رونلوا ریبعت هب وا هکر وند هرلوابوط
 | | هیهرددصیوح نورمن حونرددیماسا هدنزو یم ("یوح) ةبنادنلاتویبلا
 . | دبدن كناپو یرمسک كناح ( یسلا ) هابلا یدلباتباور ندفیمنم ثدحم مات

۱ 
1 
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 هلیئوکس كواو ( ةوبعلاو ) يضف كنا ( نابسلاو ) امف ( ناویسلاو )
 ةابحو ةاکزو :الس نج لها ناف له مال ردیاب تا زار کو ووو
 نام ردموس م هلبا واو ید هدماما فصعم رلردبا مسر هبا واو هدنس 4وقم
 |  ردیلبافمثوم هکرونبد هکلب رید هدبعوجم رلن وب ردموس م هلفلا هدلحم جوا
 كنسهلک ناوبح هکرید حراش تولا سبق یا :وبحو ةایحو ناوبحو "ی هب لاقب
 | | ناف ار ز ردخابا ندایحو و یدنلوا لادبا هواو هبا “اب یدبا نابیح یبسا

 هدنابحوذ ةفلابم ناوبحو ردنعفنم یبارطنماو تکرح نالوا ندنابح مزاول یتساب
 |[ قوا بلق هفلا راردبا ناکما یاب هدنوب نکل ر دکجد ولناج هکروئلوا لامعتسا
 | یردصم لسا رارونلوا لامعنسا ید قر هوا ردصم رلنوبو ینبم هت باح
 ماغدالب يحم یع لاقب و عبارلا بابلانم *ایح ې ېح لاف یک ءاقو رد "ايس
 نکل رونلوا قالطا هفزر لالحو بیط ایحو تام ضيقا فلالب یحم لاقب و

 دنعو الالح اقزر یا ةبیط :ابح هللا هقفو لاقب ردمزال فاستا هلبا هببط هدن و
 هلیددسشن كنابو ىصف كناح ) .یسلا ) ردتنج دارم ند هبیط ةایح شعیلا

 | یای وه لا رولک ءایح یمچ هنسانعم هدنز رونبد هب یربد ردغصو ندنابح
 رونلوا قالطا هلوب كاشیاو قجا و ویترای دم تكنصفناوسن و تیلادس
 ( یباسلا ) نابتسا اذا ابح قب رطلا ىح لاض و نيب یا ی قب رط لاقب
 یاحم سیل ةبرض برش لاق هنمو ردا تلالد هدح گر یکعد یاو تایس

 بولو تایح ند هرم لوا هکیدنلوا برش هنوکرب نالفینعب یحم سد یا اهنم

 ردیبک یرللوق ضرام كاف اذک لک اتال كرلب عوب و ردلکد روصتم یسلاق یربد
 نسرولوا هتمخ ندآ هکهلغالک یهنسن لوا ینعیردیلابقنسا هنسانعم شرع >

 لاھ : رد هنسانع. قلق یردو كتل رد هل : رک كنم ) *ایحالا ( ردکعد ۽

 لاق : رد هتسانعم قلق ولنچپولریاچ | رطمو هزات یړ رب و ایح عج یا هایحا
 لاق : رد هنسانعم یفلوا هدنایح یدلو تهقاتو هبح احان = و یا ضرالا انحا
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 ۳۳ برون

 دارفا *هلجج هک دیعسا .م السلا امهیلع مدا جوز ءاوحو رددآ كرلق ارمسق

 نظل مدآ ر ولوا شل وا دو حام ندوح نول ناسلوا سس و ءاوحو رولوا

 نالوا ا انعم بن اج راضعب و یک یرلک دید ذ وخ ام ند هسدا

 عاص دام هڪ ن ددا اج رب كمدا ترضحا راب دید د وب ند وو

 هک ها زا م واعمو ولی دید رد دم هدام ی رلنععب و رد یبم هنغب دل وا قواخحم رد سیا

 وکیا یرکاو یدا رولوا عطقنم لسانت قرع بویلو جاودزاو ليم هباست

 یک هلی تكناح ( وح ) ردرهاظ یرلرثا كنغیدنلوا قلخ ندلوصو ندنکیک
 وح هرلیحک هلبعف كناح ( ةاحولا ) ردندننالک رازآو رحز صوصخ هنبق
 وح لاق و رحز اذا ةاح وح ییعلاب یجوح لاق : رد هنسانعم قمرقیح ود

 مزال» هنس هناخ اعادو روند هلا نالوا قشپاب هر هدننزو هنامر ( ةءاوطل )
 ( وحلا ) هس ف مزال یا ةءاوح لحر لاق رونید همدا نبقچ هرشط بولوا

 نالف لاقب هنمو روند ههنتسن راکشاو رهاظ هلیددشن كواوو یصف كناح

 رک ذیس اک "لا نم یا فرعیال لاقباک یفطانم نیبلا یا "وللنم "وا فرعیال
 یهنسنر هدنزو هاصس ( ةياوطاو ) هلیدیدشت كنايو یصف كاح ( یا )
 هزرحاو هعج اذا ةباوحو ایح هبوب هاوح لاق : رد هنسانعم كليا زارحاو عج
 هړاغ یوتحاو هاوتحا لاق : رد هننسانعم هاوح هدنن زو لاعتفا ( ءاوتحالا )

 ناداجر یدیسف وا ذحا لدا اوح وا ردقت رآ ندنال وا هب ینحا یو ليم

 قلرویق بولب روشود هنسنر هدننزو لعفت ( ی"وخلا ) هزرحاو هعچ اذا
 قش روب بولبزو و تولتاذا يللا تو لاق یکنالی رد هثسیانعم كفاکروج و
 رو هلالی لصف كناح ( ذیلا ) شیقنا اذا *مفلا یو لاقی : ردهنس انعم
 دانس اتم .تاغلکروحو قلروبق نالوا کد :هدندنع راقب لرد رام هی
 هدن زو ږغ (یوحا)یدنل وقالطایئانندننایحلوط هکر دندنسهدام ةابح شعبلادنعو
 ( ذی وا ) روند هریفص ضوحو روند همدآ نالواكلام قاقعسالادعب هب هنس رب

 یاذعم هکرونبد هنسنلکروج بولیروبق یکیمروبق نال كنهنسنرب هدننزو هیثغ ۱
 هرا و روند هخسرغب نالوا قشالوط و مرویق هدنطب و ردعما دوخاي یردصم |

 لاق رولک ایاوح یعجج ردیلباقم میاص ءاعمو میقتسم اعم هکیک ناللا تانب و فبافل و 3

 4هسالپ و همیلک لوشو ءاعهالانم یوحام وهو هروح عج روزرطا ایاوح تم ۱ و
 هروج بج هنعکروا كنمود هرکصندقدردلوط حا بودنا یک هقلح هکرونید |[

 یک هب وح هدرلنوب ( ءایوالاو ) ( ةيوالا ) ردیدآ شوق كچوکریو رارتروا

 ' هنا ءحا یدنک كسک ره ردوناد هند جاودزاو هحاود زا لسانت نالوا د وصقم



 ایی افق |
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 | لوطا نقص هه تكیرلکک وکبا( یناوخا ) ابهیاشنم یا رومالا ءانحا لب
 هدیشزو هاج ( ةبانملا ) رولوا 4 ادمنیکِیا هدفرطره کروند هنب رلتلوا
 هدننژوءارج ( هاونطا ) ها یا ةيانح هبلافب روئید هکلپ رکا تاق یکبا ردصا
 ( الاخاو ةياطاو ثوناطا ) ءابدح ىا هاونح ةلا لاشب روئید هبهق ی رکو
 روند هرابجهاض*ینمب هلو ارام دوخاب هرمن هباب دیدشت ( ةبناخا ) روئی هناکد
 لرهید رداروب یرکد موم یرلنوب فاء ردنبسن هبهباخ یئ ان هه ا لوا
 لهس هکردبدآ تار هدننزو هرم ( فونطا ) یدیشالا مسر. هدئص هدام تنح

 ردپدآ سرفرب و روساپد هنکلسفو رد یر نوب رذآ لوقیلع رولوا تباث هدرارب
 هدننزو طبالعونس(رفارفوثح) رونلوا یالطا هبیداو یکیا هدنن زوناینغ ( ناینطا)
 ینح لاقي : رد هنسانعم قمروب هدننزو هانک ( هبانعلا ) یئابلا ردیدآ منمومرب

 ینح لاقب : رد هنسانعم تنا تافیبا بوکا یبهنسل رو اهاولاذا ةبانح امت هدب

 ىنحب لاش : رد هنس انعم قعوص ینغوبف كنح أتآو امهفطع اذا رهظلاو دوعلا

 : ردهنسانعتاطنا تاق یکیا بوکا یدو هدننزو هی از ) هبذصلا ( هرمنفاذا دوم

 مان راجو ردعضومرب هدهواس هلرمسک كناح ( سلا ) هفطعاانا دوملا ینح لاقن

 ندمالعا ردهدلپرب هدننلابا رکب راید هدنزو یناج( یتا ) ردیسا یردب رعاش
 یونح هدننیسن هرزوا سابق ریغو ردبوسنم کا یناعلا نمحرلا دبع نب دمصاادبع
 نهاولا هددشن كواوو ىم كناح ( هوسلا ) یواولا هدنزو ینتح روند ید

 ردبعرف قثمارف هکردنرمح نالوا لئامهداوس لوق ىلع داوس. نالوا لئام هنرمخ
 ىلا :رمحوا ةرمضخلاىلا داوس ىا ةوح هب لاقب رونلوا ریبعت ىروط هدنحف تآ
 ىا ىداولا ةوحدعق لاض رونلوا قالطا هنماجرب كنءرد یداولا ةوحو دا ,سلا

 : ردهنسانعم قاوا هدننزو هروک ذم ؛وح هنسنرب هدنزوفص ( یوحلا ) اناج
 راربمحا ( هاویوحالا ) ةوح * ناکاذا مبارلا بابلا نم یوح *ینلایوح لاقب
 لاقبو هاویوحا یواوحا لاقب : رد هنسانعم یقلوا هدنکنرموح یخدو هدننزو

 هب ناکاذا واولا ددد ءاووحا یوو یووحا لاقبو ءاووحا یو وحس یووحا
 لشی م4اوزبسرب لبا دیدشت هاووحاو ءاوبوحاو ردندنباب رارمحا هيات ةفيح ةوح
 ( یوحا )ا ترضخا اذا تو وحاو ضرالا تو اوحل لاقي : رد هانعم قلوا

 ینهرفقتءارف دوخاب هایس لئام هاشب ینعب یتاواهرزوا موقرح نول هدننزو یر

 لیشی یبوف كبو دوسایا یوحا ین لاقب رونید هیدنسن هایسو رد هنسانعم قلوا
 داوسلا ىلا برانم یا یوحا تاب لاق هلوا لام هح ایس نداد هکر وند هان
 قتمارق هدنزو دادش ( *اوحلا ) ردبعسا یمرف كرار نب هبیتفو هلرضخ :دش

 جاق مو داوسلا ىلا ءارمح یا هاوح 2۸2 لاق رولوا فضو دخ اد هد ىزم ,

Eدر امنق  
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 رونلوا قالطا هنالسرا هلیس هيب لوعفم مسا ( یمحلاو ماعلا ) ردیرق هنرهش ٠
 روت راتعف قمقص هدننژو لعفت ( یا ) رد هنس انعم ها( هاو )

 یرسک كناح ( وقزنلا ) یواولا رد دح هکرد ظفاعلا دجا
 هدنن زو هلح درج ( ةوق زنسلا و ) هدننزو لخ درج هلئوکس كن ونو
 یحق كناح ( ونعلا ) یواولا ریصقیاةوق زنحووقزنح لحر لاق روند هرودو
 ون هانح لاق : ردهنسانعم كليا تاق یکیا بوکا یهنسنر هلئوکس كنوئو
 هتتسانعم تكمزود یایو اهاول ذا هدنانح لاقت : ردهنسانعم قمروو هفطع اذا

 هاب شن زو لاعقنا ) ءانحالا ۱ هفطع اذا ىثلا نح لاش : رد هنسانعم كکا

 هدننزو ینغ رد نح یعج رونلوا قالطا های هدننزو هینغ ( ةينلا ) فطعنا یا
 دنا تب قلتاب رهمو .تقغش هکر هدخزو ول( ولخا  رو ایانحو
 و هل رك كن همه ( ءانحالا ) تذطع اذا اونح اهدلو ىلع ةأرملا تنح لاق
 كب هککرا ( ةيناخا ) تنح ینعع ةأرلا تنحا لاقب : رد هثسانعم ونح یخد

 ن کدو تولاحو رود هنویق نالوا رکوب یتنویب ةلعالبو رونید هنویق شما ريق
 ةاعسم (ةانحلاو) هلی كنون ( ةونحلاو ) هدننزو هدجم ( هيلا ) ردهنسانعم
 هنانمو هنونح و یداولا ةينحم لاق رونید هنس هبمالوطو جاغرو كنهرد هدننزو

 ىي رط كنون لبالا دولحنم ذخحت تلا ةبلعلاب یا ةينحلاب نبللا اناقس لاقي روئید

 ندقدردلوط موق هنحصا بوکو هدنزرط هب روط یتسیردرادقمر كنهود هکردو

 كناح ( ونلا ) رولوا هبلع هدنزرط قانح بو روق رازاصا هلحر هرکص

 یرلککوکیاو هکحو کیک شاق روند هوضع نالوا یرکا هدندب هلیصفو هلل رسک
 یک قلموقو راب یرکو یرکا ید روتید هثبش نالوا ندهنسن راسو یک

 رونید هتلآ نانلوا ربمبعت هرکست هلیسهش هینثت ( ناونطا ) هلی كناح رولک |

 یادغب ېچ هلکنا بودا راوتسا هکیبش هنب رارزوا ردحاغا یرک ا یکیا یسهدام |
e.راردا لقت ۱  ) bsی رک یرکا ردعچب تایانفا ونح ها رصتق تنه مچ )  

 وهلاقب ردنرابغ ندروما زراپچو كهربچ رومالا ءانحاو روند هراهنسن نالوا [ ۰

 ص هک ردیدآ هدلب رب هدی راید ماش" هدننزو ) ا ارددآ كغاطرب

 ١ ن دجم هدننزو هینغ ( هیحوا ) هوتنتحاو هوقو یا سالا هاماص لاق

 ٠ بوکوب کیا یدو هدننزو هیدأت ( ةينعلا ) اهعنصاذا ةيثا انح لاق ردلمعتسم

 ىو صاف هانح لاش : رددنسانعم تک ا تاق ىيا هدننزو لعفت ( ینعلاو ) |

 . هل وک دوس شلزود ندنسیرد هودو روند هدر یرکو یرک او هحرعنم یا

 یحو هلن مک رولک نحو ؟انحا یمچب یک یغاطلق ربا روند هحاعا یرکا رهو

۱ 

۱ 

EARS سس 

۳ 
| 

۲ 



1. 
 تا ل س س

 رد هنسانعم قلو ینرهوا یروف لوفیع كلبا یروف پوپ روف ند راس یار
 كلبا نیفزیف ې هنسلرب و یم هدجووا برشال یم همج اذا ناکلا یما لا
 قمردزیف هدشنآ یپهنساربو ةيماح اهلعج یا رانلا تا یمحا لاش : رد هنسانعم
 (سلاو ) هدثزو هبنغ ( ةبلا ) هتخس اذا راسلا یا لب : ردهتسانس
 رد هنسسانع« تلا فاکتنساو رام ندهنسل رم یئا ندسومانو تربغ هد زو لزم

 ثكناح ( یا ) هنم فنا اذا مبارلا بابلا نم ٌةيحو ةيمح *یشلا نم یمح لاغ
 قاوا نیفزبف كب هدننزو وج (واو) هدننزو ینع (یملاو) ھبوکس كبمو یمف
 ووو یم>و اهرح دنشا اذا اوو ابمحو ابمحسمشلا ثیمح لاقب : ردهنسانعم
 (یمعا) نفساذااومحو ابمح رامملا ىمحلاقب ردهنسانعء مزيف هدشنآ هنسلر هدننزو

 هبل (ةجلا) قرعو نضذا سرفلایمحلاقب ردهنسانعم كلرت ندنرارح هدننزو امر

 قحهفرسو هنبرلهنکبا كنسهلوقم برقعو نالبو یرآ لوفیع هنسانعرمس هدنن زو
 لوقت رواد هغووس بيو هلې كرلاح رولک یجو تاج یمج رود هنيراهنسن
 رد روهسشم تدح یدب لا فسو ندب هج وا و هتدش یا دربلا هجا ذخا

 هئلوا كابنسغو مشخ هدننزو ايرث ( ابا ) ردسیقل كلف رب ( برقملا ةج )
 هلواو هندی یا هبسغ ابجق هملکتال لوفت ردبنل اځ یدش هک روند هنن اههو
 هغ امدو هشاب مات دوخاب یراکسا دوخاب هن ددو تروس كرجل ساکلا ایجو
 ایج هتعرف لاپ ردنیفیک ینید ردلآ .ینسب دنک هکرونبد هتلاح ییدلیا البتسا
 قالطا هنندش كن هنسن رهو سأرلاب اهذخاوا اهراکساوا ایندشو اهنروسیا ساکلا

 روید هنم اکه یطاشنو شینحو هنلث اوا كنغاچ یفلناوح بابشلا اجو روئلوا
 پابشلا اب یف وه لاق ردنرابع ندنتیفیک یئدح تدش یک زادنارمس تسم مات
 ىلع هلکلکج قوج «.هقا هکرونید هروغوب لوش ( یاخا ) هط اشنو هوا یا
 یفید راوو بولوا هدازآ ندل امعتساو بوکر هلکلکدلو نطب نوا ندنبلص لوق

 لف لاغب ردیا هباج ینرهظ هک ایوک هلنهجوب هبلوا عونع السا ندبع ارمو هایم
 ىج ماج نطبا :رمشع هبلص نم تعنوا دودعلا بارضلا برش دق ناك اذا ماح
 . هدننزوایرث ( ابیلا یماح ) یعرمالو *امنم منعالو "ینبهنم عفن الف كرتبف هرهظ
 . هوا ردبا هباج ین اجو راوحو ینس هروبو یتس هزوح یدنک هک رونید همآ لوش

 هدننزو باسشیشعا ( ءايمحالا ) هبلو امو هنزوج یمح یا ابا یاح وح لاغ
 . دوسا اذا ىلا یعوجا لاقب : رد هنس انعم قمرارق یک باحسو لیل هنسنرب
 ا هیسکر هدننزو هاسک ( ءاجلاو ) هدنزو ةاهاپم ( :۱2ا ) باعدو لیلاک
 . هثع تیماح لو رد هنس انعم كلبا هاجو ظفح ندنب دوم بودبا قلث ابهکت

 3 مانهاو تالابم هنمارکاو مز اول هاعمج نوجا نامهمو هننع تعنماذا ءامحو ةاماحم

 یل
 کر



 ۹۲۹ و
 تست سس سس سس ۰ ا سن

 ەنسەحو# اھ هن رو كنسەحوز دوحای یا ناق کردیا ا

 هحوز *اجا دد راش اهعوا اهوخاوا هنآماوبا یا لحرلاوج لا روید |

 ردصوصم هنالوا ندنفرط جوز ناتخا هکهتن رد صتخ هب رق نالوا ندنفرط |
 ندهیاج یسدام وج وبشا هکرید حراش یدلیارکذ ید هدنسهدام هرم فلوم |

 تیمرکورح وجو هل روصت یر هیبلق تقفش رددوا نادنسانعم ترارح دوحاپ

 هدردلاب هدننزو ةاصح ( اجلا ) اهرح یا سمشلاوج دتشا لاق : ردهنسانعم
 ییایلا هلاصف رولک تاوج یعجج رونلوا ریبعت یناردلاب هکرونید هننا قلاب نالوا

 (ةیمحاو ) هدنزو هانک ( ةياجلاو ) .هلبنوکس كيمو یصف كناح ( ىجلا )
 ریبعت قع روق هکردهننم انعم كلئا ظفح هلا عنم ینایذوم ندهنسنرب هدن زو هلزنم
 هیجو یجو هنع عفدو هعنماذا ةيحو ةباجو ايج هيمح "یثلا ىج لاقب رونلوا

 یغالتوا هدننزو هرم ( هوجو ) هدننزو هانک ( هباجو ) هدنتزو هبنغ
 ةوجو ةباجو ةیجو ایج یملا ىج لا : رد هنسأنعم قلق یروق بو روق
 یج لاق : رد هنس انعم كمردتبا زیهر ندرل هنسن رضم هبهتسحو هعنم اذا

 هدننزو یضر ( یجلا ) ردیدعتم هلوعفم ییا هدنو هایا هعنماذا هرمضیام ضرما
 ( ءاتحالا ) یحم یا یج ؟الک لا رونلوا ریبعت یروق رونید ههنسن شم روق
 لب رطایج لاقب : ٠ رد هنسانعم كجا زبهرب ندرل هنسنمضم هتسح هدنن زو۰ لاعتفا

 كلذ نم یخ لاق : رد هنسانعم قمن روق هدننزو لعش ( نصا ) کو

 روند ههتسخ شل ر دتا زاهر ندرلهناسنرمضم هدننازو غ 5 یھلا ( عنتما اذا

 .ر الصاو روند ه هنسن شک روق اقلطمو هری اع عونم یا یج ضیا لاش

 لاقب روند همدآ سفنلا یبا نایلوا لقح یتسهدراب عاضواو نقشو مظ كنهتسک |

 ( ةيلاو)) هدننزو *اسکو هدننزو ىلا ( ىمحلا ) میعلا لمتحال یا ىج لجر
 باعصا ,( ةيمالا ) یک یروق رونید هش نانلوا تیاج ندهنسنر هلل رسک كناح |

 ةبماع لخر لاق ردنوعا هغلابم هاه روند همدآ نالوا ردا تیاج یا و 6
 نوج رلکدلیا هاج ینراسفن رولوا فو هتعاج هیماحو باا یمح یا
 مزهنم نصب مهبطف مهم نمرخآ یا موقلا ةيماح یلعوه برعلا لوقنو ۱
 رثا"یلع رد رخآ كراتدبا هاج ندنفشد ندا الیتسا ندنسهسک | كركسع نالوا |

 e یهحو ىلع یا قیماح ىلع تدصم لاقب و ردهدن رب دقت مولا ةبماح

 بم هنروصت كليا هاج ندهدبدسریغ تاهح ییسیدنک یهح كبدصقم ۱

 7 ۳ ینا كابیوقو هلب رابتعا ترارح رونلوا قالطا هنغایا جاس هبناخو

 رطاقو تآ یاوحو رولک یاوح یعج ردذوخأم ندهبامح رونلوا قالطا هراشاط

 | هب ییک كنءرمه ( ءاحالا ) رونلوا قالطا هنب رانای لوصو وه
 س

 (۰۹) ا



 و

a 

 ت س

 هم اما ئاط یاس ژر رد فیسون هتادبيع ن, ىلع “العلا نیسلا وا هد زو دادش
 رد هبقنح ؟ودفو قرمشم ماما هک ین اواهلادجا ن زب زملا دپع همالا سمثو رشد
 هل ه ره یل دب نولو رد ههو الح یل رد هدن زو یاس یاولحو
 ردند هبمف اش ءاهفف یناولعا دجا نإ هلا دبع یلاعلا واو رد اج یغد یئاولسلا

 هب هوالح رکا هکیدید بودبا هلطفت یفوب هد هرد حرن باش هکربد رفح مجرثم |
 رد وسنم هنلخفل هاولح یاولح سا رد زال تم ی والح عال هنلوا تنسن

 ۱ نوک رود هک رونید هیزو ببز هبنوکس كمالو ىع كنا (یلسلا )ئابلا |
 سالا كرکو نوسلرا شازود ندناب دعم ېک شوکو نونلا رک روئلوا رییعت
 راطمب ېک یلد هلې كناح رولک یح یمج نوسل وا رهوج یس4وفم توق ابو
 ا نواخ رولوا ردصم یلحو ېک هرغنورم ردهیلح یدرفم ردعجب یسهک یلح هکیدید
 | : ردهنسانعم یقاوا ولنوکزود دوخاب كمزیو كعزود دوخاب قلوا كلام هنوکزود
 | تاذ تراسوا هتسبلوا ایلح تدافتسا اذا عبارلا بابلا نم ایلح ةأرملا تیلح لاق

 ندنوالح ردندنصس هدام یلح وبشا ینعب یلخا نم لبق ینیعف یلح مهلوفو یلح
 | هنسانعم یلح روید هبهارییو هلوکزود یخدوب هل رک كناح ( ةبلخا ) ردلکد
 ۱ یلسحو هلم كاح رولک یلحو 4 صف كفلاو یرمسک كتا رولک یلح یه
 ۱ أ هدنم ابو هدنفامپاب كملف هکردندنوب رد هيض كرلاح كف بسلا :الحو فيلا
 || ردلممتسمهنبرلانعم تفسو تروصو تقلخ هبلحوردنرابع ندرلشزو بیز نالوا

 ۱ هتفسو هنروس یا هنیلح نم هنفرع لوقنو هفلخا یا هیلخا مب رک وه لاقب
 ةيلاحو لاح ةأما لاقب رونید هنوناخ ولشبا رآو بيز ( ةبلاخاو ) ( یناخا )
 لوق ىلع ردهنسانعم قفاوط ینواخ هدننزو هدأت ( ةيلصلا ) ةتبز تاذ یا

 رد هنسانعم قلف انلو فسو هلا هل فاصوا ینا دوخاب كغدبا نوکزود هنوناخ
 هرم ( هیلح ) اهنعنو اهفسو وا اهل هخاوا ایلح اهسبلا اذا ةآرملا یلح لاق
 (یخا) ردبدآ منمومرب هللا هروسکم مه ( هءایلحا ) ردیسا منسوم جوا هدننزو

 | ردهبلح یدرفع رونبد هنشمراغا كنب روق توا یرلکدبد یمن هدننزو یتغ

 1 وجلا ) یواولا ردبدآ بارعا ماعطرب و ردیدآ تابنرب هدننزو ایج ( ایلغا )
 جوز افلطمو رونلوا ریبعت انآ نباق هکرونبد هنبردب كنجوز نوتاخ هدننزو ولد
 واج هدنن وم یک یردارب و یرد تكحوز روند هم رقو ریصح نالوا ندنفرط

 چو یک با جو ېک افق اجو یکوبا وج ردراو ید بغل ترد ےک و و روتتد
 3 ناک نمو اهجوز وبا یا اهژجو اهجو اهاجو اهوجو ةآرملاوج لاق ها ہر

 | كنيسنک لحرا وجو یک هههروکو انا نياق ىنا هداروب ةاج یننالاو هلبقنم

 - هجرت هحوز
+ 

۳۹ 
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 ۱ یدعتمی ربغ ندنسهلک یرورعاو ندنو هدنباب لاعتفا هکربد حراش ءالصسا یعع |

 لاقب : ردهتسانعم كلا دع نریش ینهنسنر یخدو ( هءالعسال ) ردشل |

 هال لاقب : رددنسانعم ءالصسا هدننزو لعفت ( یلصلا ) اولح هدع اذا «المسا

 یلحلوق لافب رونید هزوس نیریشو شوخ هدننزو ینغ ( یا ) اولح هدع اذا |
 لاقب :. ردهنسانعم كليا ولتطیبهنسنر هدننزو هيدا ( ةيلحلا ) مفلاف یلولص یا

 زومهمرلرید قیوسلا ت الح هکرولوا هاکو اولح هلعج اذا ةيلح هالح |
 هفل "الا ولحو عبطشوخ دوب هدننزو ودع ( ولخا ) ردیسابق ربغویو قرهلوا
 كغارسق رب هدننزو هفرغ ( هولح ) ولح یا ولح لجر لاش روشد همدآ

 هلا ولح هکر دفورعم هلرصقو یدم كفلاو یصف كناح ( *اولسلا ) ردیدآ
 | روند هماعط نالوا بتم هلا ولنط یسهلوقم لسعو رکحش ییعب

 هودع ( ةولطا ) رونید ههبک اف نیریشو ولتطو یک هنومأمو هبدیشر

 رولوافصو هب هقاننیشنلدونی رشوش وخ كب یسهرظثم هدننزو هینغ(فیلطاو ) هدننزو
 زوس ولتط هلرسك كنهرمه ( ءاللا ) ةوالطا ةمان یا ةيلحو ةولح ةقا لاقب
 الو رع مکتب ام یا یلحم امو رعام نالف لاق هنمو ردلمعتسم هنسانعم كابوس ۱

 ال یا یلحامو زمام لاش ردلمعتسم هنسانعم كملشبا شيا شوخو ولثطو ولح 0

 نولن هک یننلاح قلوا ولنط هرک رو یتا هرک رب رکاو اولحالو ارم لمش
 هلیس هغیص یال نسرد ولحامو رعام نسردا دصق هکلیا 8 2 ردیساضتقم

 اذا هتیلحا لاقب : رد هنسانعم قملق نربش دوخاب قلو نیریش یهنسنر ءالحاو

 ( ةءالحلاو ) هدنرانزو همانو ها ( ةواللا ) اولح هتلعح وا هتدحو ا

 ( *اوالعلاو ) هلیصفكناح ( ءاوالعلاو ) هدننزو ءارح ( *اولعلاو ) هللا هرمه ۱

 كناح ( ولحلا ) هدننزو یراصرولکیوالحیج روند هنسهتروا كناغقهلیع كناح
 لوشهدنن زو هناصس(:والعلا) ردقح هلوا هفندا م هکر وند هنغا رط كج وک رله الج هاب رسک
 رب هدننزو یراصق ( یوالعلا ) هلوا تبا تاوهزبسو لق روک هدنآ هکونید هضرا ا

 رولک یوالح يج ردیدآ كنوا ونک ر و ردیسا رع هدرخ عون 1 ۱

 هفطالمو هباطم هللا هكر هدننزو ةاهابم ( ةالاحلا ) هلیصف كاوو ىع دا

 یکیاوردبدآ هدلبکیا هدننزونافع (ناولح ) هتساطاذاهتیلاحلاقب : ردهنسانعم كلتا ||

۱ 

 هحل ندش رذ هک ردهسکر هع اضق نب فاسلان نارع ن ناواحو ر دیعا ه رق ۱
 یر و هدماش یر كناولح ار ز ردقارع ناولح "یناب ویو د دوا مارك ةا 1

 ) هولح ) ردیدآ كغاط رب هدنب رق هنیدم هلرسک كناح ) الحلا ( رد هدقارع 1

 ( السا ) هلوا قن اش كسعا هللا وصاي ققلصا .هلاوص لامعتسالا یدل هکرونید | هیو رادو ءاود لوش هدننزو افق ( العلا ) ردیسا ويقرب هدزاجح هدننزو هف رغ ۰
 ` ا 1



 2 ات يس ف ي

 مساناواحو لمعتس» ید هدفلآ یدنک یره« مات هکر بد حراشیمسماگیش رهلانم

 بوکسج یکود یغدوب هبرسک كنز ( ءاکحالا ) ءاوس هون وا مف لئم
 رد هنسالعم یفاوا بلاغو امئددش اذا ةدقعلا تیّتحا لوفت رد هنسانعم كم رددکپ
 لافب روند هنروه یجموف هدننزو غ ( یکملا ) ربا اذا میبلع یکحا لافب :
 ردلمتسم هدنناونع یکح هضلوا یندنسلاصخ ناول همان یا یکح ةأما
 رد هنسانس یناوا هراوئساو نيم بوشلبوف هنسنرب هدننزو لاعتفا ( *اکنحالا )
 هب نسل وانط هلبوکس كمالویمض كناح(وللا)یواولا مکهسایایرمایکتحا لوت
 ولحورب سبل یاولح وه لافب رونید نرش هدبسراف ردیلباقم یجا هکرونید
 منم هدندنع كك ره هلفلوا حورلافبفخو نه نیرمشو مبطوخ لاجرا
 یو رولک نوولح یمجج هوا رونلوا ذاذلنسا یکههک اف ندنتفلا بولوا بوبحو

 .] یلعسیو نسب یا ةولح ةآرماو ولح لحر لاف رولک تاولح يج ردهولح "
 ۱ هلی كلا ( ناوللاو ) هبه كناح ( ولملاو ) هدنزو هوادع ( ةوالطا )

 اولحو ةوالح واحو الحو ىلا ىلح لا : ردهنسانعم یتاوا نیرشو ولنط "
 | ] كلیادع ولتط یبهنسنرپو اول ناک اذا سماخاو لوالاو مبارلا بابلانم اناولحو
 ۱ هزوک هنسنربو اولح دع اذا مبارلابابلانم ةوالح "یشلالح لاقب : ردهنسانعم

 ۱[ ةوالحالحو یلفو یلبعب "یشلالح لوقت : رد هنسانم. هنمانعم كمك شوخ هلکوکو
 هنسنر ینعپ هدخ ندلوا باب هکیدبد رلسم,تبحا اذا لوالاو مبارلابابلانم اناولحو

 ردلمعنسم هدکنروک شوخو ولنط هزوک هدنبع ندعبار بابو هدکمک ولتط نغآ |
 | هنانع قاوا للان هنعفنمو ريخ ند+سکرو نیسلاق یلحو مفلاقالح لاغیف
 ارخ هنم باسا اذا نیروینلا نيبابلا نم هنم الحو ريخ هنم لح لاقي ردلمعتسم

 | ولحج "یشلاالح لافب : رددنس انعم كللا نرمشو ولنط یبهسنرب لبعد كناح ولح
 هاطعااذا یشلاالح لاقب : ردهنسانعم كمربو هنسنمدآ یو اولح هلعح اذا اولحو

 نیح هللا یمسع رهم یتشادنرفزفاب ینزف هسکرب هلی كاح ناولحو ولحو هایا
 كلبا وزن هرزوا قلوا دناع هنسیدنک هنسن رادقم رب ندرونع رهم هدحوزت
 الح لاقب رد هبهذ برعلا نیب كلا ذخا ےیدنک یرهمو عنمو وب هکردهنسانعم
 4 لمج نا ىلع یمسم رهع هتخاوا هننبا هجو زاذا ااولحو اولح الف نالف

 . ثاربش دوخاب هنیره» كنوناخو رونبد هنترحا نهاکویمافو هنرحالالد رولوا
 | نالیریو توشرو بولیربو ندنفرط داماد هکرونید ههیطع نالوا ریبعت كایدیو

 یا ثناولح كنواحال لوقت هنمو رد هنسانعم "ارجو ضوعو روید هبهنسن

 . ردهنسانعم قلوا ولنط هنسنرب هدننزو باشپشعا ( لالیلحالا ) كازج كبزحال
 هالولحالاقب : رد هنسانعم تاللا دع ولتط ییونمنربو ىلح اذا یشلا ىلولحالاقب :

. oe 



 رهالاف ین لاق : 1 را یتعشاجو هلبتحا اذا هاف لا : 0 هنسانعم كلتا

 ردهدزابز هلیمدقن كنايو هل رصقو یدم كفلا و یصف كناح ) ایفا ( دهنحا اذا

 رازا روید هبهطوفو حثک یا هنوقحو هوفح باصا لابش روند هروکو |
 "هد هل رسک كناح هدو ردقح هلوا لد هکرونید هر قعلعب هلن وف لوق ىلع هت اف

 كناح رولک قحو رولک ءافحاو هلل رسک كفاق رولک قحا یعج ردتغل هد.وقحو
 هنروکون كمدآ رب رولوا ردصم وقحو یک لابح رولک ءافحو هل رک كنافو ید

 لبسوقحو هوفح باصا اذا اوقح هاقح لاق : رد هنسانعم قمروا هنلب دوخاب

 یعجج رونلوا ریسبعت نالی و لب کروند هرب عفترعو دنیلغ نالوا مدقج یب وص
 لاش ردنرابع ندنرب كحهک كلی كفوا رهسلا وقحو هلل رك كناح رولک *۱8-
 کیا كلوب نالوا هدشقوب هینثلا وقحو شب رلا مضوم وهو وفا قیثد موس

 اهي اج یا ةيثثلا یوقح نم اوذخا لاش ردقح هلوا یناج ییا هکرد روکو
Jهدنن زو اصع ( اقلا ) روند همدآ شاروا هنروکو هدنزو قش ( قلا  

 وقح وهف افح لوهجلا ىلع لجرلا قح لاش : رد هنسانعم قع رغآ روکو
 هدنراق ندکع یتا یک هکر د هتسانعم قع رغآ نراق ندكم تاو هوفح یکش یا تو

 هاصا اذا یتحو وقح وهف لوهحایلع لحرلا یقح لاقب ردقلوا ضراع حالسو مجو,

 هب عآ نالوا ضراع هنر راق ن ندکعتاو روت د هل دوخای هب هطوف یک یلح (نوقلا) ةوفطا 1

 هک ردیدآ :۲ تلع رو لا لكا نم نطبلا ىف عجولا ىا ةوقطا هباصا لاق رونید |

 کم تا یدو رک اح اقا زا ورغوی نوای هکابوک
 رددآ مضوم و رولوا ضراع یتردرو ی دو نالوا ثداح هدي راق |

 یربخویزوسر هدنن زو انک ) ةیاکحا )یوا ولار وند 9 هراز 1 کری

r. 3هتلقن اذا هباکح هوکحا ثیدلا ٽوکح لوش زد اف دا . 

 دوخاب العق هیسکرو هتباش اذا انالف تیکح لوقت رد هنمنانعم تمه کی هیدن رو

 هلوقلثم تلق وا هلعف لثم تلعف اذا االف تیکح لوقت ردهنسانعم كالا دینقنالوق

 هعلقن اذا مالکلا هنع تيكح لوقت رد هنسانعم كلبا لقت مالک رب ندهسک رو ءار
 لوقت ردهنسانعم كاا مکح بوح ح یکودو ردراو قرف كلوا ی کن 1

 1 Ry 0 ةاهابم ۳ 3 i ی ۳ ی 7

 ۱ هلن لب هلن وکس كفاقو یک ا ) وفا ( یواولا ردبدآ مصور هد كنب دم ۱

 ق بول وا ادب یاش هدنف وح هود هل هل وا اد هدر Ka رولوا صر ۶ ةا هرد ۲



  هیراش یفحا لافب : رد هنسانعم قخرف هج راو هند ین یغدوب هل رسک كنم ۱

 .هددراذا لاژسلا ینحا لاقي : رد هنسانعم كلبا لاوس هنود هلودو هذخا ی غلاب اذا

 ته نا ىلع هنلج یا هتنفحا لوقت ردهنسانعم قلث هاوحو لج هلص وصح ۰

۳ 4 ۱ 

e REEهد  

 j ETT رونید هلاع نشیا لبصصأو مت ١
 .قح لجر لاب هدننزو هافنحرواک"اوفح یمج روند هبسک ندیا ماراو حاخا
 كراج ( ةبافلاو ةيفلاو ) هکر ىش كاح ( :رفلا ) اسف ىا
 3 هدادبلپ كفا دواب هففشآ بوب اریپ ابا ندکبروب قاب نیلاپ رد رلسا رسک
 ىنا لا : رد هنس انعم كروب یقبا نيب هدنزو لاعتفا ( هافثحالا ) رونید

| 

 لفبلا يلثحا لاف : رد هنس امم یقمروف بوکج ندرب یئواو ابفاح یشماذالج را

 ردب راهظا "دنفبطائو مارکا كمدآ ربو ردنخل هدزومهویو ضرالانم هملتنا اذا
 4۰ ارکایف غلاب اذا ھه یقئحا لا : رد هنس انعم كا هفلابم "رمدا رورسو

 : ردهتسانعم كلنا لاژسكپ هبئهج فطل ندنلاح كمدآ رو حرفلاو رورسلا رهظاو
 هرمسکو یهف كناح ( :رافطا ) هاح نع لاژسلا رثکا اذا هب ىنتحا لافب
 شزاون یقوچتكب ثرهدبا رورسو شب راهظا همآدرب رك كلاب ( ةيافصلاو )
 پابلانم ةيافحوهبافح هبینح لاقب : رد هنس انعم كا یلنابرهمو كلا مارکاو
 . ندنلاح هلبنهج فطل ثكمدآ ربو حرفلاو رورسلا رهظاو همارک اف غلاباذا مبارلا
 i لاؤسلا رثکا اذا هب ينح لاقب : رد هنس انمء قم ردش روص وج
 ااذا اوفح ههللانحلاغب : ردهنسانعم كليا ماركا هدنزو وغع ( وغطا )
 790 دیز افح لا : رد هنس انع كمرو هنسن رو

 . طارفا یفیو هعنم اذا ان الف افح لاض رولوا دنم هذلوا هنس انعم كلا مورحم
 ا( هافحالا ) هذخاق غلاب اذا هبراشافح لا : رد هنسانعم قفرق هرزوا هجو

 .قج وط ربخرب یمدارب و حالا یف هب حرب و هبلع علا اذا ادب ز نالف یفحا لاق

 ۱ ۱۳۳ را ۳ ق کیا لو رم هتس انس نازار یاو
 .مالکلا یف هعزا اذا ءافاح لاقب : رد هنس انعم كلا هعزانم هدمالک هدنزو ةافکم
 ٠ ةوافحالةبرأم * هلمو ردهنسانعم كليا مارباو حاملا هليغق تناح ( ةواغلا )

 راپنخسا ( ءاغحسالا ) ردلکد حاملاو ماربا هسخوب ردتجاح ضرع مارح یتعی
 3 :(Sa هربض-ا اذا هافصسا لاق : رد هتسانعم

 لعاف ( یف الا ) ضاقیا فاحوح لاق رونلوا قالطا هک او ىنا( قافا )

 اناعا لوقت رد هنسانعم تل هعفارح هدنروح ینافو یلاو ها مصخ هدننزو
 ما rs ea هدننزو لمضت ( ىنحلا ) انمفارت ىا ناطلسلا ىلا



۴ 

 یواولا هتسانمنزوک_رونید هغادزب هتنزو ربتم ( ها ) رانا ۱ 6
 لاش : رد هنسانعم قمالغرا بوصراص یهنسنر هدننزو وطخ ( وطلا )

 دونی هب هلهک یربا هدنن زو افق (اطلا ) اع زم هک رح اذا اوطح هاطح
 شیشعا ( ءاطبطحالا ) روند هنویق واي و لزق هدننزو ءارج ( ءاوطا )

 متن اذا *یشلا یطوطحا لاش : ردهنسانعم قمرابق بوشش هدننزو |

 هدع ( ةظحلاو ) هلئوکس كنهمجم یاضو یرسکو یعط كناح ( ةوظحلا )
 قزرو هناکمیا هدنع ةوطظح هلام لاق : ردهنسانعم رابتعاو تناکمو ردق هدننزو |

 كفلاو یرسک كناحرولک یظح یعجب روند ههرهبو ظح نالوا ندنتهح تعقو |

 ولتزع هدنناپ هسکرب رارولوا ردصم هظحو هوظحو هلا دمرولک ءاظحو هل رصق |
 ةوظح هتبحاص دنع نیحوزلا نم لک یظح لا : ردهنسانعم قلوا وانمرح

 رد هنسانعم هوظح هدننزو لاعتفا ( ءاظتحالا ) ةناكماذ راص اذا عبارلا بابلا نم

۱ 

۱ 

 ردفو عقو هدناپ نیوز هدشنزو همدغ ) هبظحلا ( یظح یعع یظنحا لاق

 هدنسهدام ىلا كدت * .ةبلا الف ةيظخالا * لئلاهنمو رود هنوناخ نالوا یرعو
 لاغطا هکرونبد هفوا كحوک لوش هليو یصف كناح ( ةوظلا ) یدنلوا ناب
 ه زلف مالمو هزا ناقج بوروس ندنرلکوک جاغاو راردبا هبعالمو قشم هلکنا
 رغص+( تایظحا ) هلاصف رولک تاوظحو هلرسک كناح رولک ءاظح يعج روند ۱

 زونید هقوا كحوک نانلوارکذ رد رغصم كنهوظح هکردیعج كنهیظح هلبسهش
 ۱ هللرش لئمو رد رب ندننآ انح داع نامت ین ءب « نا تا طح یدحا * لثلا هثمو

 ) امظحا ( رولوا .برض هدقدلوا رداص كلوار انابحا ندهسک نالوا فورعم |

 دبور یشهوهو ایظلا یدج لاقب روند هشیوروب های هجا هلیس هبنب رغصم ||"
 لاق 5 هس ابعم كع رو لاتو قفر هجای های با ( وظحلا (

 هدننزو لس( یخ )اب دور یثم وهو ایظلا یفم اذا اوظح لحرلا اظح |
 رد هنس انعم هرو ظح هد زو ىلا ) یظحا ( رد E ید رغم روند هرا هلهک

 هدننزو افح ( اغلا ) یو اولا رولک یظاحا یعملا مجو یظحا یعجج یک وظح
 قلوا هدوس رف بونشآ یرلقایا كاود ئاسو هودو كناسنا ,ندکم روب قابا نا |
 افح لبالاو لحرلا ینح لاق : رد هنس انعم كع روب نیلاب لوق ىلع رد هنس انعم 1

 ( ینلا ) لعنالو فخالب یشلاوهوا یفلا ةرثكنم همدق تقراذا عبارلا بابلانم ۳
 مارک اوشزاون هرزوا هجو هغلابم همدآ رب ردرللعاف مسا ( ناناو ) هدننزو غ

 فاح و نح لحر لاق روند دمدآ نالوا ردا زر شب راهظااک او بودا ۳

 كمدآرب نوا كلا تمه هدنقح و حرغلاو رو رسلا رهظيو مارک الاف غل ابب یا ۱

 هلرهحو *اصقتسا ىلع نحو روند همدآ نالوا ردبا اصقتساو لاژس كب لاح |
 میم سحر سم
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 دحا و مج كلاشاحو كاشاحو ردن وها هانتتسا ردئد هراج فورح ینمب ردا رو رج

 هک رد هئساعم هقاذاعم یرلاوف هّا شاح هبف ذح كتابو ها اشاح لب رعو
  قفم کرد حراخ هقاذامم یا ساحو هّلا اشاح لافب روللوا داربا هد هربت
 ( نان ۱ ردم وسيم یفپدلوا لمعتسه هرزوا هحو جوا یملکااح ہےنا

 هدنفا ی نوبل ناو هدنشاب رب شاخ نا رونلوا دارم نوبقانا هبا ضاضا نا
 رعت لقفح هک روند هراشاط فح هفوا هدنن زو اسم ) اصلا ( وب ردهود نالوا

 یھت كناح رواک یصحو تام رواک تایسح یم»ب رد اصح ید رفع روذلوا
 ددع لوف ىلع رد هنس انعم ددم روند ه ییاساسحو هلرمسک كداسو یرسکو

 رولوا ردسماصحو ریثکلا وهوا اد دهیا ادح رتا ہنمرامم لوقت رونید هریک
 مبارلا بابلا نم اصح "یبلا یصح لاش : رد هنس انعم قلا را هد هنسل ر

 رثکاذا شرالا تبصح لاقب : رد هنسانعم قاوا قوج یلفاچ ریو هبف را اذا

 لوفت رد هنسانعم قمروا هلا لفاج یمدآرب هدننزو یر ( _یصلا ) اهاسح
 رونید هر ولتفاچ هدننزو ةامع ( :اسصا ) ةاصحلاب هتیرمش اذا ایصح هترصح
 ىب هنسنر هلرسک كن هر ( هاسحالا ) اسلا ةربنکیا ةاسحم شرا لاخي
 هکر د هنس انعم كلبا كارإداو مهف دواب تملا ریزا دوخاب رد هنس انعم یاس
 هلفعوا هلئفح وا هدعاذا “يذلا یمحا لاق روالوا لسه:ها یخد هدانعم یکباو دارم

 دنشم لو زدناع هک ر رونید هفلوا ادب شابط هد هنانم هبه كناح ( ناسا )

 بتکی سحم وهف لوهصنا ىلع لج رلا یمح لاقب ردبثان ندننب دلوا ریو
 ۱ تدم موقو شاط هدنفو اقو هدنرلک رکوب كياسنا هیداک هک ردم وی هدهیمط

 ۱3 كن هدام هک رد هیرغ ترارح رب يلءاف بیسورد هنراغ دام یسیدام بیسرشپا
 تیار دودشرو یار :اسحو رو یفبداوا رج یلنیاغ بودااتا تغفر
 یدشرولقع هدننزو ینغ ( یما ) یأریا :اس-وذ وذ نال لاش : رد ةنساتعم
 هلره) كناح ( وسحلا ) لف-ا رفاو یا یم> وه لاقي روند همدآ رب رفاو
 كلا عنمو نطبلا ىف ]ون وصلا ن ۰ برطنما لاق روند ها نراع

  یهنسر هدننزو هیدأت ( ةيصصلا ( همام اذا اوصح هاصح لاق : رد هنسانعم

 | هدنن زو لعفت ( یمعا ) هافو اذا هاصح لاق : رد هنمانعم كلبا هاقوو ظفح
 مردج ياف ( ناوضلا ) قوت اذا لحرلا یمح لاب : رد هنسانعم قفقاص

 سنآ هيو ڪس كنهمجح دانو ىصف كناح ( ونعطا ) یواولا ردعتعومرب
 الرح اذا اوضح رانلا اطح لاخ : رد هنسانهم ىنةشيا بورجلوا هركصندقدرارق
 ا درو هسنکم ( ةانمصلاو ) هدننزو بارح (( ءانعحلا ) دمام دعب 2

 اهکرح یا ةأنحلاو ءانعلاب را: اارعس لاف روند 4 وکسوک كحمرغوا شتا
ِ @ 
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 ۳ TT LES فی اسا س يجلس ةا ی دام هسا

 1 یثحا ) اهنطب یفام یا ةاشلا اهم بسا تا لاق روکا وا
 | یجیاكنەبنکشا هدناویح دارم روند هعصوم قحهراو ماعط هدنراق هدننزو دعقم

 ۱ رکو نیش كنا ( هود ) ونراتسوم لف دک ا یر ۱
 شکاام لاقی روند هنس هلوقم هلاشاخو راخو یبرحو یلاچ نایمار هشیا هدر |

 ۱ هايس یغاربط هدننزو ةاصح ( ةاشلا ) اهلغدو اهوشح یا هضرا ةوشح |[

 6 یشلا ) ئابلا اهبف ربخال ءادوس یا ةاشح ضرا لاقي رونید هنمرا زستعفنم ۳1
 هل رکوو رکح هکر وند ه هیفوح ءارحا ادعام ند دبک باحح هدنراق دنن زو اصع ۱

 زوسکوا هک هلبارلوکیا درآ نالوا هدنتیاهن كنفرط نی لوق ىلع رد راسو هبنکشاو

4 
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 جو هليا روکو شوب دارم رونید .هنامېم نالوا هدننبام جوب روئلوا ریبعت وکیا
 مر دون ضعب رونب د هراصح و نصحو روید هنطب رهاظ د وحای رانلوا هدنسام

 لب هلغلوا مصخ هدنس 4سن كحراش نکل رولوا قاجوق هلغلوا هدنناونع نضح

 لاش روند هغمولوص بونلشخ راهراه هلیبس تلع دوخای قلروو رولوا كعد
 | یرد بونلقتراق دوس هدمواطو وبرلا هذخا اذا عبارلا بابلانم اشح لحرلا یثح

 نانوق هنصاو یعولط بویلغب هحارد یمیدنک هلغعشبای هننزوب جا كمولط 1
 نطاب نم دلل اک نیللانم هلراص اذا ءاقسلایشح لاقي : رد هنسانعم ققفوق یدوس
 ۱ هنس هږحان فئکو هنس هروب كنهتسنرو اشحو حوریف نتن نا مدعیالف 4 قصلف |

 ردیدآ عنصوم رب هدنن رو هنیدمو هتبحاو هفنک یف یا هاشح ق انا لوقت روند ۱

 باویلترشنخ :راهراه مدننزو نارکس ( .نایشطاو, ) هدنزو ی ( یو ۱

 یهو نایشحو شح وه لاقی رد ءایشحو هبثح قنّوم رونبد هب ینک ناي ولوص |

 شلوا هاب بو روج یکوک هدننزو تغ یشحو ویلا هذخا اذا ایشحو هیشح
 روند هنزاور و هنرانک كنهنسنرب ( ةيشالا ) رونید هغلتوا شعروق دوخای
 روتلوا قالطا هنناقلعتمو لها كمدآر و هبناج یا هرغو بولا ةبشاح لای

 *لظو فنکو هنسهرو كهنسنربو هتصاخو هلها نم یا هتیشاح نم وه لاقی ||
 هستیحا ق یا بصنلاب هتيشاح ءالّوه لاقي رول وا قالطا هنس هاجو |

 جارخا ند هنایم یی هنسن رب هدشن زو ةاهابم ( ةاشاعلا ) هلظو |
 زاورپو رانکویو مهنم هانثتسا اذا انالف مهنماشاح لاقب : رد هنسانعم كل انتتساو |"
 ( ینعلا ) ردشلبا دع هبشاح ینا هکایوک ردن دنس هدام هیشاح نالوا هنسانعم |
 ند هننسئرب یمدآرو هاشاح ینعع هاشح لاقب : رد هنس انعم ةاشاح هدننزو لعفت ||

 لباق اذا لحرلا ی لاقي : رد هنس انعم كعد نالف اشاح هدنن هنربت |
 : ردهنسانعم كليا فاکنتسا ندهسکزیاپ ندهتسنر ابوس او مربثو ناف اه ۲

 ین دعب ام یک یسهلک تح هربسق تافل( اشاح ) مذناذا الفم يتحت لقب ||



 هوا رولوا عج هعشر ندنفارطا هتبرب هب هدفدنلا ندنوص هللا هغوف بولبزاف
 یم ههفا هده رولوا كمد یرار, همنا هب رک كناح رولک هاسحو هاسحا یمه
 قمزاق همشا هدزو هدأت ( ةبصعتلاو ) هدنزو لاعقا ( ءاسنحالا ) یک

 یا وبیئربیضلا ام كمدآ رب ءاسنحاو هرفثحااذا ىح یشحا لاق : رد هئسامم
 هدنازو اضع ( املا ) هربتخا اذا هست ام یشحا لافپ ردلصتسم هثمانعم
 بابلا نم هسفن یاد ىح لافب : رد هنسانعم ینافوب ینریضلا ام كمدآرب یدو
 كەز (اسحا ) ردهضومر هدننزو بانک ( هاسطا ) هربتخا اذا مبارلا

 هاسحا هکر د هدلب رپ هدنساذح رجه دعس یب هاسحا ردرلعنوم جافر هب
 رد هداب رب هدنلحاس نب رحم فاش رح هاسحاو هفشب ندنآ دوخاب رد هطمارفلا |

 الپبف هاسحاو ردیدآ وبق كوي زوفط هدننب هصقاو هلبا اعرف بهو یب ءاسحاو

 ردپدآ وسرب هدندروب هلبدحو ردبدآ وسرب هد هما و ردبدآ وسرب هدنروب یف

 ( وشطا ) یواولا رونید هزوکأ نکجوس هلالود هدننزو بارحم ( ةاسعلا )
 نم هاطعا لافب روید هراهود هدرخ ینلخ هل وکس كن همجحم نشو یعضف كناح

 هنب رلانلا مالک هکرونید هرازوس دناز ندلاح یاشتقمو اهراغس یا لبالا وشح
 وشلا رنک لاقب یکیرلکدبد النمو هنسن جراخ ندلأمو موهفم راردیا لیلخت
 یا لحرلا وشح لاقب رونلوا قالطا هنناذو سفن ثكمدآو همالک لسف یا همالکق
 قعردلوط هاب هلوقم قوع و ینینف هلبس 4وقم ردنمو قدسب رولوا ردصمو هسقن
 هنحما كن هلوقم ردنمو قدسبو اه الم اذا اوشح ةداسولا اشح لاقب هنساتعم

 قمنقوط هنسهیلخادهاضعاتامدآ رب و یک قوعو قبنق روند هبهنسن یرلفدردلوط
 هدرخ دوب ( ةبشالا ) هاشح باصا اذا اوشح هاشح لاقب : رد هنس انعم

 شلوط هللا وب دوخاب هلبا هبنب یا هدننزو هبنغ ( ةيشخا ) روتید هرلهود
 هنذیدصب قنلوقو "ودعا شارفلا یهو دیسدح 4 حرط لا لا روند هشارف
 پیط کروند هفیدضب كجوک هدنزرط ینیدصب زوم لوش هکیدبد رانسب روند

 وید نوسنروک كوپ دوخاب هنب رازوکو هند وید مب هنیروک زوعس یرلناوسن
 روند هفجدسب لوا یغدو هدننزو ربنم ( یشحنا ) راردبا راوتسا هتسبرغص
 ۶ رد هنسانعم كعرتوک یفیدصب نانلوا رکذ نواخ هدننزو لاعتفا ( هاشتحالا )
 ؟ رد هنسانعم قلوط یک کرک هنسنرو اهتسدل اذا ةيشفل ةأرملا تشتحا لاقي

 , لاقی : رد هنسانعم قغعوط یزب  ضیح شیاحو الا اذا *یشلا ینتحا لاق
 ا رب. وو ةاهابم ( ةاحاعلا ) مراغلاب اهسغ تشحانا ریس ثعتحا
 الو Sa جیب E ی ` رو ود 3
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 لاف داخب الا ندنرب یشوقو اهن سا اذا ر للا یزرح لاش : ۰ دو اس

  كنهنسن رب بارسو اهقاسو اهرحز اذا ریطلا یرح لاق : رد هنسانعم قغوط

 بارسلا یرح لاق روئلوا لیخت هدنئیه لوا هک رد هنسانعم ققفلق ینصخش
 :ةارح یدرفم ردىدآ تایر هدنراتزو اسواصع ( ارطا ) هعفر اذا صختلا
 یر تانو یدلبا تد هلا هہمیعم یاخ بودا طلغ یرهوح رد ه*ادرحو

 هحولد هنسانسب رارد ینوا هرد یابیو یسفرک ناس هنسنر رولوا یناتسب و |

 ) ها درحالا ( ردو یرلک دید كنتيسود وهآ و هبوراند هدیسراف رلود شک

 باح اذا هئم یررحا لاش : دهن انعم كليه ند هنسنر هی رک |

 راو شد هلغمرقح هب هدا ز د ان لتلح وک هب یرتشم یتساهب كعاتمر و |

 روعش بسك ه۵هنسنر و رسع اذا ةعلسلاق هيلع یرحا لاق ردنرابع ندکلیا
 رد,هنسانعم قلوا عفترعو فرشمو هب لعاذا هب یرحا لاقب : ردهنسانعم كلیا |

 یواولاردعضومرب هدننزو ناتک ( ءارح ) معفنراو فرشا اذا "یفلا یزحا لاقب

 .: رد هنسانعم كمعاوص یعسق شوق هلئوکس كنيسو ىف كناح ( وسلا ) |

 هدنسهمحما وص كشوق ىنعب برش لقتالو اوسح وسح ءالا رتاطلااسح لاقب |
 هحزا ار ارز وا لامعتسا ین هدام برش رونلوا لامعتسا وسح

 رونلوا هانکند هنسن لیلقو ریصق ریطل اوسح هکردندانعمو ردصوصخم هکبجا |
 اسح لاقي : رد هنسانعم كمحا هلعردن وسحو ربصق یا ریطلا وسحک موب لا
 هنس هل وقم اب روش كج هليا وسحو "ین دعب ايش هب رش اذا قرلا كز

 ( ءاستحالاو ) هدننزو لعفن ( یمحلا ) رک ذبساک رولیحا هلجصردن هکرونید |
 هامتحاو قرلایسحملاقی : ردهنسانعم كمحایس هلوقم ابروشهدرلن و هدننززولاعتفا |

 0 هدنزو هیدأت .( :هیسعلاو ) هلك كن هه.( ءا ]) ها ال
 هترشا اذا هتسحو قرملا هتیسحا لوقت : رد هنسانعم كمروحا یسهلوقم ابروش |

 ولد ( وساو ) هدننزو اصع (اسطاو ) هدشزو هینغ ( هيلا )
 ابر وش كمي ردرلسا هدننزو ودع ( "وسلاو ) یدنلوا رکذ هک هدننزو |

 روند همدآ نجا قوچ یتسهلوقم ابروش هدننزو "ودع وسحو روند هنسلوقم |
 كجيك ا عارب هدننزو هفرغ ( ةوسحلا ) ىسعلا ريثكلا ىا وسح لجر لاقي
 والاف لوقت رولک یساحا یعملا عجو ê هیسحا یعج رونید ۵ هنسن

 رد حصفا هلبتف كناح نکل رولوا هرم ءانب هوسحو اسحملا نم لیلقلا "یشلا یا |

۱ 

 | هدننزو یا ( یبلاو ) هلینوکس كنبسو یرسکو یحف كناح ( یسلا ) یایلا
 یتسوا هکرونید ه هر ظبلغ لوش لوقلع روید هرب هعکالمو هحزود كملبک رب وص 1

 رل هعشا هديا هلکمر دکر فا اطا بویمکج یبوص رومغعب ندتشغیدلوا قلموق ۳
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 الانب ملو اه صفو تربك ىلا فا یهو ةبراخا ۴۳1 هار لاھ 4,ا شلاق
 رد ةن اتم ديحا ةف كراج ( ةارلاو) (۱رطا ) اهسو اهر اهتز
 قح هبلطروب شوفو رونیدهنفاس وهآو ردماع لوف للم روند هنسس شوقو
 هتسشلکلا كشن آ :ارحو رولک "ارحا یمج رونلوا رببمت یاوف روید ءر
 ردهنسسانعم ینبلخو قبال ارحو اهیابلا یا رانلا :ارح لا رونپد هنسمشت وطو
 یجو هبلل كوو ینبلخ یا اذکب ارط هلاو كاذ نوکب نا ارطاب مهلوف هتمو
 هتمانعم قبالو اور یدو هدننزو ینغ ( یرطا ) ردردشم لسالا قاوز رک

 ( یرعلاو ) ( یرصفا ) یقبلخ یا اففنم رحو اذکب . مرغ ها لا : زن

 هلا لاش رونبددمدآ نالواتفایللح هنسملشباهرزوایمشفاب كیهنسن ر صف كراسي

 ( هرحا) رولوا ید ندنلبیف هنجو هلض*وو ةفلخم یا !ا رو لمش نا ی رس
 هرحا لاض ردکید رده ال اكا بو بجعل ردرابجعت لمف ( ءارحاامو )
 دسف یبسص هب هنسنر هدننزو لعفن ( یرعضتلا ) هردحام یا هب "ار حامو
 نالوا نابسجو قبلا هلامعتساو هدمعن اذا هارن لاب : ردهنسانعم كل م ءرعو

 یرحا وهام بلط اذا لسجرلا یرحم لاغب : ردهنسانعم كلبا بلط یهنسن
 هب نم اذا ناکلا یرح لا : رد هنسانعم نکن هدناکر و لامعتسالاب

 ارح يرحم ملا یرح لاف : ردهنسانعم كلك | هدننزو یرح ( يرطا )
 هارحا لاق ؛ رد هنسانعم كلك ا هرسك كن همه ( "ارحالا ) سقناذا

 یضاقوبو هدننزو ىلع ( یرحو ) هدننزو باتک ( ءارح ) هصقن اذا نامزلا |
 هللالص ملا رغغم هدراغ نالوا هدنآ هکردبدآ كفاطرب هد هکم ردلوقنم ندنمایع

 هارح وبشاو یدراردبا تدابعو تعاط هحاهنن هنعبلا لبق یرلنمضح سو هبلع |
 یاز ( یوزح ) یواولا رولوا فرصنم ریغو فرصنمو ثنومو رک ذم سمت ا
 باصع ( ءازحو ) هدننزو ءارچخ ( هاورحو ) هدننزو یوصق ها همم "

 ) یزورصلا ) "رد راما منومررب هدننزو یرورش ( یزوزحو ) هدننزو ۱
 یرب لوفلع ناروط بولت یک لیم قر هوا لعاف مسا ندنس هداع هازپ ۱

 زوزرحم یش لاخ روند هثیش نالوا مسکنم دوخاب نالوا ب ,طسم ES ھو

 ل

 _هاغمروچوا ندنرب یشوف هلایغف كناح ( وزلا ) رسکتموا قلقوا بصتتم یا
 رز اذآ اورج وزيع نیامعالا ارح لاه : رد هنیسانعم كلا نهکتو لات |

 | ارح ینعب یررحم لاه : رد هنسانعم ورح هدننزو لعفت ( ورصاا ) نهکتو

 | هفل ارح یری یزح لا : رد هنسانعم وزح هدنزو یر ( یزحا ) یاب ۱
 ۱ ىر لاب : ردهنسانعم یزح هدننزو لعفت ( یرعلا ) اوزح ارح ى
 | كلبا نیمختو ریدقت یرلاعرخ نالوا هدحاغآ هدنن زو هبدان( ةب نا )یرحینعع
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 ٠ یک ا م اقا اا E يآ یتعب بالتسالا و ةبهلا
 28 ۱ نالواندم انغلام بد وارد یدلآ هلا رازا روز یراپ و ءانضر یراب زسلکوک 1

 لو 1 كنا زاب :یا كلایذح وه لاق: رده انعم لناقم و وشرق و روند هتمسقو هصح

 + ۱ (ایذلاو ) هدنن زو همام ( ةباذلا) ردب دآ عشر هدننزو یذع ( یذلا (ا ۱

 یخ اصح و نسق نوا یر ع لام هد لن وب ه هدننزو هبنغ ) هردو ( یم ا ٣

 AN لم رو هح زر اک ام همدا ار db مرک ات ه ) ءاذحالا ( رود ۱

 0 ۱ کم هاتف 7 نا ) he ةرذح هاطعا انا االف یذحا لاقت ۱

 ٩ ردهنسانعم یمردشحا بورما یلد هنسا ولتدح یسهلوقم دوس تای و بارش و
 a در زا 1 بز : 5 9 ۶

 3 ۲ : 4س رو ادا اب دح 4: دی .dt ورا ه ربع و نللا ید لق رولوا یاب 9 یواو سد

 ۱ شکاف هقرخ اذا باحال یذح لات : رد هنسانعم قق وح ىغتر كنیرد و ||
 ۱ نالید بور و ی 1# دآ رب و اهفطق اذا هدب یذح لاقب : ردهنسانعم كيكو ۱

  هدنازو بارع ( ءاذحا ) هيف عقو انا هناسلب االف یذح لاق : رده سا
 ۰ 1 2لر لاش باک ا نالوا ینداع كاب بودیا نابزربث فده ینا ا6د ۾

 | رونید هبهنسن شل ینالوط هایرسک كناح ( ةبذلعا ) سانلا ید تناک ادا |
iقالطا هب هتسن نالوا هدنناپ كنهنسن ر و رونید هیهجرا كج وك نلیسک لوفلع  

 ا کا نتیدحا ءاج لاش هلم و رولوا در ا ا کوک ووتلوا |
 ةيابلا ىف لاق ىدليا توكس ندنسبنآ یانعم كنهيذح فلوم رخ الا بنح ا
 اهاقل اقا ءاجتةيدحلاهنم راعتساف رضلا نزاخ ىلا بهذده دهلانا ] ثیدطاق و

 (ءاذلبا) نبا روهظ ندرح سالا نکن سالا یه ليقو [ اهقلفف ةحاجرلا ىلع ا
 كا ( ناوذیلا ) هنسانعم فاطق روئید هنتقو یهسک مزوا هدننزو باک
 ها یاس نداسنح یر هروک هقلوم ردنا مات هلبع كلاذ و یصف ٤
 :ردهنسانعم كعشوب یهنسن رب هدننزو لعافت ( یذاعلا ) ردشوق یراکدید ۱ 3

 O ( :ورطا ) یواونا اوشقا ادا الا م اف موقلا یذاحت لاق
 نالوا ضراع هدشاب و هدردص و هدرغو یثا ندعحو دوخاب بضغ و ظبغ |

 ردصلا و قللا ىف ةقرح یهو ةورح ىل ضرع لوق رونید هدلقشحاو هیلقاب ۲
 دل رضا و هبغلرصقاب نالوا هدنماعط كلدرخ و عحولا و ظيغلا نم ا رلاو

 ندقفاب بورصا هلقب رفتن ندر یر یتسازرحا هدقدلوا قالم هناسل هکرونید ۱

 هف لای هدننزو هانکح رد هبانعع و ید هوارح هکهثت ردنراب ۱
 هذهام لاقی رونید هبهحارد زت و قبا و لدرطا مط ین ةقارح یهو و

 0 هثنالب كرکنالوش هدننزو هراج (ةیرادخ ا) وب ةدحمم ةب کلا 0 و

 )1 ۱ یرهزور یسمولوصو . یش رم توت هلغماشب قوج 0
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 م همرل اتا مبارلا بابلانم يدح ناکلاب یدح لاق : ردهنسادمم ینارا دنا اا

 لجررپ هغنزو یم ( یدح ) ادبا يا رهدلا یدح همتا ال لاق, هسو عرب
 : رد هتصانعم كاا دق نه یهنسل + هل رمسک نیم ( هادحالا ) رد
 لاقب ؛ردهنسانعم ادعا هدنزو لس ( دلا ) هديمت انا ىلا یدحا لاف
 ۶ زد هنصادعم كلا 4« زاسو ۵اع راعم ها وب ا ۳۳۹۹ ر ةا اَز یک یر

 ۱  هرزواهبلاقم ردع"ا هبه رفسع ) مدخا ( ها راب و هعن زاد تالف ید لاشه
 ۱ سانلا ا دح و دنا رایمو هه زانم یا | ینہ ام لاش رو هعا ِ ۵ رام ۱

 شراعم ایدحو رولوا سضخو یداع مرفلا نیب یرفکا ارز ردکید سانلا دحار
 تان راعم ت یھب لدو یلزرا ناب دح ابا لا هنم و رر زا قلا 4 ۸۶ زا ر

 تاع (وذطا ) یواولا ۸4نارضوا هدا شب هکهیا جورش هج رکن همادیم 7
 ۱ یکتر با لای هدم زو بانک 1 ءادا و ( هبوکس تەس, لاد و یس

 ودع لمنلب لعالا اذح لاش ۰ رد 4.بادفم ید همد زا | دوش را ar رخآ ۱

 ۱ گرد هنسانعم قم رضو" د هنسن ر ید رو اهمطق و اهردت ازا ءاز و اود

 ةدغلاب ةدفلاو لعنلاپ لهننا اذن لاب ردن رابط ندفذت ور »7 لوا و و دم لوا ۱

 هاع!لح رلا اا لاس ردفتسا 0 تلمر اک ییا ابا دا 71 1 وام اهه ری 4

 وح اح لاش ۳ زد اعف إد ېک ټا هات ها ی 3 اها هبال انا

 م ههر جوف بارلا اد لاقب : رددت انعم قججاص نارپل و امف لنف اذا لز
 : رد هنسانعف اینجا بورما یلد نیمن ولتدح یک بار و هکر و هات اذا

 ۱ لاط : رد هنساتمم كمري دلين همدا مو هصرف اذا هناسا بارمشلا اذح لاب

4 

 ( هاذحالا ) رکذپسماک رب هنا ریشرف و جاع وذحو ءاظعا اذا اهز اذح
 ۱ اذا لعللا هاذحا لاب + رد نات بامردیک ییاف قبا ید و رک در

 ۱ هل ودح هزه لوقت رز هداج و 4 هل رک تكاح ( :رذغل ( اهاآ بلا

 ۱3 جاعو هنم عطف یا محا"نم ةوذح د لاقی روند هن-جرط تاو هتیطع یا
 4 تموشرف مدار هدنزو ةاهایب ( ةاناحفا ) رکذیماک ربهنانس لناقب و
 ۱ پاتک ,( هاذلا ) هازآ یا هاذاح لا : رد هنسانعد قوا لباقع اکا بول

 اح و تنودح و تادح وح لاب : رد هنسانعم لیافم و وشرق ید و هدنزو
 ۱ اهوازایا پوست ء 1 توق یم اهودح و اذح و هراد ةولح راد لرش و ردا و

1 
 ۱ . هگردهنسانعم كنا شيا قنفاو» هانکت روا تند کرب هدنزو لاعتفا ) هات الا (

۲ 

 فای ,«یدننا انام ینحا لاقب ردنرابع ندفعوا هنشيا تنآ شيا ییدنشبا
 هليل رةحم ( اذا ز رد:ا هبنجر هدنرق هکم هدنزو هبنغ ( ةيقلا )
 ی یا ه.هسنخاو دنا نب ددحیا 1 نا هم و رود هک نالبرمو یاکد وم

 و و زر ۵ سه مس ۵
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 لاق < ردهئسانعم حنا عنم و و فقواذا لحرلا اجح لاق : ردنا قمروط و ۱

 ردهنسانعم كابا اع"دا رد هل وش هلا ن طظ ظ هلرهبلیا نفی یهنسر و هعنم اذا هاعح

 :ردهتسانعم كلبا تافاکم و ءارح و هنقیئسب یا هاعداف هنظادا سالا اجح لاق

 هدننزو یتف ی هدن زو ینغ ( ی ) مهار اوا م موقلا اعح لاقب

 فیفا يح و ه یت وه لاف روند هئيش نالوا اورو قیالو قشار هبهنسن رت

 تعاب هنغشقای كش ۳ رز كيم ) ةاجخإ ( هب ردح یا یو ی هلصا

 یف تنه رم( هاو « ایحاام ) ةردج یا ةاب هلا لاق روند 4 نالوا
 ا هجحنا) ردکعد 1 رلقشارب و قيال بەن و ب ردرابجعت لعف هک اکا

 ی ) هیحح وا ۱ حح یا ج هنآلاش روید همدآ لخت هدنن زو غم

 )ا ا)ردیعباتیدع نب ةيجح و ردثدح هکر دیسک تا هی نهللادبع نب جا

 ( ءاجحا ) هکراع اذا ءاجح ءاجاح لاق : ردهنسانعم هلاقم و دکراعم مد و 8
 رک كلاد و ىح كناح ( ودحلا ) یواولا ردعضوم رب هلا هحوتفم ةرمه
 كمروس هلارحز یهود هدننزو باتک ( *ادطاو ) هدننزو بارغ ( ءادطاو )
 اهفاس و اهرحز اذا ءادحو ءادح و اودح اب و لبالا ادح لاش : رد هنسائعم

 ردصوصخح هکمر وس رەدا قیوشت هلا هنار و همغن یهود هدام و هکر د حراش

 اهزجر اذاكفلۋم هدنروص وب ردموسرم همسروب هدناهما عیج اعقاو هکرید ججرتم

 فیرحص هلا هج مدفن هثرولوا هم یاز یرحا و هلعهم ءار یلوا یلوق
 كنظفلادح هدروک ذم یاتعم و رولواهنسانعم توص رحز دوخاب رولوا ندخاسن

 ادحلاق : ردهنسانعم قلوا عبا و دح و ردموسرم هدنسهدام ید یأشنن و لصا
 ردهنسانعم قلوا عبات دوب هدننزو لاعتفا ( ءادتحالا ) هعبت یا راپنلا لبألا
 بوروتس ینرب یرب راهود هدننزو لعافت ( یداحتلا ) همت اذا هادنحا لاب
 (ءادلاو ید ا) ایر اهضعب قاس اذا لبالا تداح لاقت : ردهنسانعم كمرتوک

 هیعحا ( هودحالا و ةيدحالا ) روند هنسج روس هود هلا همغن هدننزو نانک |

 عون یا ةودحاو ةيدحا مېن لاقب رونید هکمروس هودهنوکرب هدنرانزو هوجحاو ||
 یهودحاو هیدحا هلکلنا صیصخ هکمروس هللا یتفتیتسهلک ادح یرمشخمز ءادملا رم |
 قالطا ءراقای هدسزو یداوه ) یداوذا ( یدلیا نا هلبا هنار و هینغا ۴

 هتلی زار وب هدننزو ءار ( ءاودلا ) نوح راقدلوا أ ىلا هرللا رونلوا
 هدنب زوی رو رش ( یدودح ) ردیعسا عصوم رب و نوج کیدلی باس قوس رونید 1 0

 .دحاو یلصا الت هک یدام مدتطقل رشع یداح هکربد مجرتم ردیدآ عنصوم رب ۱

 بویلرآ الصا ندنرب هسک رپ ی اصع 2 ىدحلا ( ینایلا قبلا فناع ی

 تبسم می سس توی
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 بارثلا ةوئڪ یا *اوسشح شرا لاض روئپد هر ولقاربط هدست زو ءارج
 دوخاب هسهوب كنئاج# الر هکردبف دارمو هدشزو "اظفا ( «ایاشا )
 كنءرسه ( اثحال ) روند هفاربط یفبدفب بو رفح هیفاپا هنبرفا تكنسموب
 ر د هنس انعم تملپا شاخ هد رخ ېکڪڪ ناربط یهنسلر هرکس

 یواولا ةلاحا اهتاحا لاهو ابقدا اذا دالبلا لبخا تلحا لا |
 وه لاف : ردهنسانعم تشطفو مهفو ردهنسانعم شوهو لفعهدننزو یا ( یا )
 رولک ءاجحا مج ردهئسانعم رادقم و ةنطفلا و لقعلا یا یا و یأرلا لهانم

 ندنرادرطفرومشب و رولک "اجحا یم ردهنسانعم هیحا هدننزو اصع ( یمخا )
 سوچو ېک ةاسح رد ةاجح یدرفع روند هرلفحرابف نالوا ادب هدنزو كبوس

 ههنسل رب رولوا ردصء و یدنلوا ناب هدنسهدام هکرونبد هل هممز كنسهفئاط
 لاش : رد هنسانعم ینلوا سبرح و نوکشود هرزوا هجو ینمالوا كفنم السا
 دنم هلفلوا هنسانعم كمرکس و همزل و هب علوا اذا مبارلا بابلانم یجح هب یجح
 رولوا فصو یجحو ردیف روظنم ییدنع نکلادع اذا لجرلا یبح لاقب رولوا
 هنسهمنمز سوجیغد وب هدننزو بانک ( ءاجا )رکذ پساک هنسانعم اورو ریدح
 سو# هدننزو لعف ( یجلا ) رکذبساک رولوا ردصم ندهلعاغم و رونید
 میفم هدرب رب و معز اذا یسوحا ىج لاغ : رد هنسانعم كللا همزمز یسهاط

 هدننزو هنسحم ( بجا ) هب ماقا اذا ناکلاب ىج لاقي : رد هنسانعم قلوا
 فلل ینعلا ةفلاخم یا ةيجحم ةلك لاقب روند هبهلك نالوا فلاخم هنظفل یسانعم
 واو ( ةوجحالاو ) هلدبدشن كناب و ىرسك كيجو ىم كنءرمه ( ةيبحالا )
 | هچلبب هدیکر و نانسیجو زغل هدبسراف رد هنسانعم ةيج یغد و هللا هددشء
 نحف ظفلل ینعلا ذغلاخم یا ةوححا و ةبجحا هبلا قلا لاقب رونلوا ریبعت جاغلی و
 (هجطاو) هدننزو ةاهابم ( ةاجاحلا ) ردهماقم صوصخم هدهربرح تاماقم اع

 هدکیشلیوس هبیجحا ردلمعتسم هدهبلاغم باب ردهنسانعم كمبو غل هدننزو لادح
 1 یا هنوجم ءاجحو ةاجاحم هنیحاح لوقت رولوا قشراپ هدناطف و نهذ

 (وجم) ردراسا هلیسهینب رغصم( ایجم او ) هدننزو یوسف ( یوجم۱) هتبف
 اوجح ناکلا اجح لا : ردهنسانعم كلنا تمافا 4نوکم كيج و یصضف كاح

 ھه ننماذا "مشلاب املا : ردهنسانعم كلبا تن بویکرسا یبهنسن رب و ماقا اذا

 ابق اس اذا هنیفسلا جیرلا تجح لاقب : ردهنسانعم كفلبا بوروس یبیک لبو
 هطنفحاذاربلا اجح لاقب : رد ذوخأم ندنوب هبجحا ردهنسانعم كليا زار ظفح و
 قلوا فرصنم اکا بولی هدکدتشیا ینزاوآ لآ هقا هلکمروکو روغب و
 هبلا تفرصناف هریده تفرعف رده اذا لولا لعفلا اح لاق : ردهنسانعم
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 | صاصتخالب بودبا هجونو لیم هیسکر هدننزو لادح ( ءابطاو ) هدنزو
 1 هصنخاو هرصناذا ءابحو ةاباحم هاباح لاق 4 ردهنسانعم كلبا ترصنو هدعاسم ۱

 ندنوردلمعتسم هنسانعم هلهاسمو هحاسم هک مع یبلاف ةاباحم هکربد حراش هبلا لامو
 هحاسسم هکر دبف "رحم ةاباحم یربعت مدتبا 4 وش اباح یب ۳ او رد دو

 زوم هکرونید هناعس لوش هلع كناحو هدننزو غ ) یبا ( رد هنسانعم ۱

 یر یر لوق لع هل وا هلاوح هرز وا ضرا یروقرا ندا بویمقح یرقو
 قفالا نم فرمشلا بلصسلا وهو یا ۲اقس لاقب رونی د هننالوا شفلثاف هرزوا
 یرغوط قوا هل رسک كنهرمه ( ءابحالا ) شعب قوف هضعب ىذلاوا ضرالالع
 نودهعهس عقواذا یحاف یعر لاق : ردهنسانعم كعشود ههحور بویمراو هناشن

 هدننزو یده رولک ىح یعچ روند هنسهناد مزوآ هدنن زو هیت ) هما ( ضرغلا

 : رد هنسانعم كمت رکسكپ هلئوکس كن هبقوف یانو یصف كناح ( وتلا ) یواولا
 أ یغاح 2 نالواهدنفارطا كنسهلوقم ميلکو ادددش ادعاذا اوتح وتحع لحرلا اتح لاق

 اذا ءاسکلا بده توئثح لوق رد 4نسانعم كيکيد کحم بو ردشباب نا گم

 لقمو رونید هندواق لقم هدننزو غ ( یا ) یابلا هنافزلم هتففک
 كحهروا یلسز و روند هنشع روق دوخاب هنیرنک دوخای هشع یرلکدد

 أ , یدنکو دقویقنالقهدلرد زایهد رب كنام رخ و ر وید هن ر يصح ناهلوالیبن زز ونهد وخ اب هابسا

 ریشح وقومق رسسلاب نالقهدنموک یراوروندهیدنرویسو رونیدهنک اشاخ یسهوقم

 | برشلاربثکیاتاح لحرلاق روندهمدا برشلاربنک ( ینالا) روند هنسهلوقم
 || هنطخ اذا هتیبتح لوقت ردهنسانعم كمکید مکح یهنس ر هدنبزو یر ) حلا (

 | كنهرمه ( ؟اتحالا ) هتلتف اذا لبلا تبتح لوقت ردهنسانعم كک ويو هتمکحاو
 واکنردهلیعط كيم ( ةانحلا ) هتبنح ینعع هنبتحا لوقت ردهنبرلانعم تح هلرسک
 | ( حم اوونحلا ) وب هقثوم یا قلا تان سرف لاقب هنمو رونید هبهنسن ےکحو

 . هبلع بارتلا نح لاش : ردهنسانعم كمعرس قاربط هلینوکس كراو یصف راح

 بارتنا اعف هيلع بارتلا ىح لاق رولوا مزالو هامر اذا ایثحو اوذح هیثصو هوش
 هب هنسنیغیدلآ بوربدلاقهنلایدنک كنهسکر ( حو ) ایثحواوثح ییحصو وثګ هسشن
 : هللاعفرولک تابثح یمج هک رد حراش یک هفرغ ردقحهلواهنسن جوآ رب دارهکرونید

 ر وثحو فرغتالیا[ تابثح ثالث هسأر ىلع ىح ناک ]لسفلا ثیدحف هنمو
 یر( ىلا )ریس هتبطعا اذا هلتوئح.لوقت ردهتسانعكمربو هنسن زیحانر همدا |

 یسهلوقم قوبق نالق هدلیبن زاي هدر كنامرخو رونبد هرلقاربط شاجاص هدننزو ۱
 دوخای هنیرهدرح لوق ىلع هناعصو یک ءاصح رد ةاح یدرفم رونید هنیراربشخ 3

 ( ءاوثلا ) ردقح هلوا یسم زان و هنشلریآ ندهناد ةصاخ دوخای هنیرلتنفوا
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 7 هدزومهمونو 46 اذا هاچ لا ؛ ردهتانعم اقم هدنئزو الهام ( ثااملا )
 ا ردا 19

 قلوا نیش, كب دزو ومس ( وبا ) یواولا ١( ةقمهلا هاسشا لس ء) ]
 ۲ یکبا بوزوایرلکک كرکک هدندو اندا اا اوبح وب یالاابحلاغ : ردهنساعم
 ۱۳۳۳ تیر تب لب : رداتساتم قمل رب یر وز
 اذا بلسلا ىلا ع السالا ثبح لافب : رد هنسانعم یقمشباب ههفرا یرلکک وکباو
 لبسلا ابح لاف : ردهنسانعم ینلوا نیفاج هنب ریر یربدقآ وسو تلسنا
 "لر هبروس هرزوا یرافو یرللا یک نالب هسک رو شعب نم هنصعب ادا ادا
 ( وبا ) هنطبو هبدب ىلع ینم اذا لجرلا ابح لاب : رد هنسانعم كروب
 ردهنسانع«كمروب رهن روس هرزوا ریید بوربدلاف یتسکو کموصعم هدننزو وهس
 ےک بوفآ یکو هردصب فرمئاو هنا یلع یئم اذا اوبح یسلا ابح لقب
 قعروف پودبا تباج یبهنسن ربو فرج اذا هنیفسلا تبح لاه : رد هنسانعم
 | فعن لاک ینا ومو بوادو هعنمو هاج اذا هوحام ابح لاق : رد هنسانعم
 لالا ابح لاب : رد هنس انعم قلوا نوغ روط بویم ادلغ ندنرب یئان ندنلازهو
 ۱ | : ردهنس انعم لک هنکوا نشروفرا هنسنرب كب هسکرو الا ره كرب رف مزراذل

 3۳۳۳ سس

 ردهنمانعم كمربو هبطع زسنانتماو ضوع همدآ ربو ضرتعا اذا 4 ینلابح لاش ل
 | | مورخبویمریو هنسنروماعوانمو "ازجالب ءاطعا اذا انالف بح لاقب ردماع لوق ىلع [ ۰ 7

 | : هدننزو هیدأت ) ةببحلا ( هعنماذا انالف بح لاش رولوادنم هلفاوا هن انعم كلا

 1. هعنمو هاج اذا هابح لاقب : رد هنسانعم قعروف یب هنسن راب یب هسک ر یخدو وک

 | هثیشناضرتع.بولک هنکواندب روفرآ كنەسكرابوكنەنسنرەدنلزوىغ(ىاو یا ا) | 3

 هلاوح یک یئاقرع-هنفرط یکیا كنوب هلغلوا قفجو قفلاق یرازوما یناحو رونید
 | بوواج ندنرزواربوشعلایلا نیبکنلا عفت رلایا باح لحر لاق رونید همدآنالوا 2۸ ۱

 1 ىلا فح زب یا باح مهم لاف رونید هقوا ندبا تباصا هلان هرکصن دف داق
 |[ .ردرلعماهلیالث تاکرح كناح ( :وبحاو ) هدن زوبانک ( ابا ) ردیدآ تابث ربو فدا چ
 ] باح هکرونید هاسم وف لود ( بالا ) رونید هبکریو نالوا زن اننماو ضوع 3
 بونراص هنبون مدآرب هدننزو لاعتفا ( هابنحالا ) هلوا تبا هدنآ تابت یرکدید | چ
  قمالپ وط بوراص ینراردلابو ینترمص هلبس هوقم رکو دنبلد لوق ىلع كروب و

E:ېتحا لافب رووا ریبعت تامریک هدنک هدنحالطسا ناشی ورد هکرد هنسانعم  
 لاح ( ةوبلا ) اهوحو ةمامعب ةيقاسو هرهظ نيب عجوا هب لغشا اذا بواب
 هلبعضو یرمنک كناح ( هابلاو ) 4ه رك كناح ( ةبحلاو ) هبخو ىف
 ا TS FF “€ FS e 1 جاب (ةحما ) رونید هشرونوا رزوا هروب يع تثبه ردرلعسا ندیظنفل ءابتحا

 هدننزو |٠

1 
1: 
۳ 

۱ 

 1۹ و ۰
` 



 هدننزوق اهابم ( :اواصلا ) رونید هنغ اروتوا هرصت هد رلنو هلرسک كرلیج
 ءاللاب اهاعد اذا لب الب یواج لاش : رد هنسانعم قم رغاح هوص یهود

 هنتلع ردص قنص هدنن زو ینغ ( یوجلا ) رد نطبرپ هدننزو هباتک ( هوایج )
 یرسک كاوو یھف كیح ) ىوجلا ( روند همدآ شعش رغآ یناسل هاغءارغوا

 كنابو یرسک كيج ( ةبلا ) رونید هبوص هحار دو نتنم هلفیفخت كنابو

 . نئنم ىب وص دوخاب هعنضوم نالوا عت وصو رونید هیوص شلوا ریغتم هل د دشت
 كلبا قیلعتهنفرظ یکلموج هلبرمسسک كن هرمه ( ءاوحالا ) رونید ه هعشا نالوا
 مج: ( ةوهجلا ) یواولا اینأاطو ىلع ابتقلع اذا ردقلا تیوحا لوقت رد هنس انعم
 مجرم هدن رلنزو یرکسو ءارج روند یخد ءاوهح روند هربد قحا هللا هحوتقم

 رویلک هاتشودر مس ومع رقلا لبقادقزنعای هکر اشم دهب یسک هکردموسم هدساساهکربد

 تسالا حالسالامیی واب هدکدتشياینوب یک هدلیا دادعا؛دع هننوحا لدوح و ةظفاحم

 قح هنغص قجا متوکو یرکا مغ ريوق ىنعي یوالا نياق یولا بنذلاو یوهح
 همت رونید هب هود هحوق كلو هنسانعم هکا روند هبهبت هوهحو ردهریترب

 : ,رد هنس انعم قفل زایآ بولحآ اوه هلرسک كن همه ( ءاهحالا ) هنسانعم
 لاقب :ردهنسانعقلوا حطاوو یقحالوو تحعاو تفشکنا اذا *اعسلا تهحا لاقب

 كجا مورحم ندرالوا ینحوز هلغمالاق هفحوح نوناخو تصذضو اذا قرطلا تهحا
 . لخو لبح مل اذا اهحزیلع ةنالف ثهحا لاقب ردذوخام ندینآ یانعم رد هنسانغم

 هناخ هل مصق كفلا ویرمسک كيج (یهجلا)لخ یا انیلعنالفیهحا لاق : ردهنسانعم كل

 با رخ (یهاخا)برخاذا عبارلا باب !نمایهحتببلا یهحلاق : ردهنسانعمقلوابا رخ

 ىع كيم( یهصیا )ةینالعیا ایهاج هتبنا لوقت ردهنسانعم هراکشاو روند هناخ
 رتسالبیا هج هابخ لاقب روند هنبوا ردو هغحالا قحا یتسوا هلرسسک كناهو

 علصایایهجآلح رلاق رون دهمدآ لکیتوک ساطیثاب هدنن زویوحا(یهحالا )هلبع

 اذا ةجخألا یهح لاقب : ردهنسانعم قمئالو یهراب هدشنزو هدأت ( هبیعلا )
 هرخاف اذا هاهاج لاق : رد هنسانعم هرخاقم هدننزو ةاهابم ( ةاهاحا ) اهعسو
 هدنس هدام یوح هلرسک رج ( هبلاو ) ( ةوايطاو ) ( ابطا ) یلابلا
 ( ی ) ردبعسا یداور هلدشت كنيو یرسک كيج ( یب ) رلیدنلوا رکذ
 هبرق رب هدنساضق ناهفصا دوخای ردیبقل كن رهش ناهفصا هدفلس هلي كيج

 شحاف طاغ هدنلوف تاع رض تاشاز مهارد وبشا كل رعاش یرهوح رددآ

 ءازجا ردیبقل كناهفصا یج ارز ردکعد ناریصا برض تایح برض هکبد بودیا
 كنطفل یعرض هک ردقلوا تایج رض نالوا باوص سپ ردشملعج هل رابتعا
 یدشنلوا نایب هان هدام ج هک هت روند هب هعقا ؟یدرو بلا ردیعج
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 ۳ یواولا زومهلا ىف ذغل هانجا نيب یا ینجا لا روئبد همدآ شهود

 هدننزو هجرف (ذیولا ) هح رک اذا هاوتحا لاقي : رد هنس انعم كمن ركيأ

 ۱ ِ ةوایملو هایماو دن وجا ( رلردبا عنعو هنیزوتنآ یب هرج بود هقح

 رد رابع ندنفلارا ءا هلاشرا هکردهنسانمم ءاوه ددسن كراو و یصف كج
 ررپد ید هوح رونبد هر, قنرواو قملاو "اوها یا وجا ف شب را ریطب لاف
 یناوج رولوا سوب هکروئید هلنسبرجا كتهطوا كوا و ېک لابج رولک اوج یمج
 هما لسالا قوحو هلخاد یا هبناوح و ثییلاوح لاض ېک یار رونبد ید

Erهود هرم كبح ) ةا وجا ۱ ردبدآ منوم جوا نوا هفشب و روند  

 همولط هدننزو هبف ( ةوجلا ) یدبا هوجوح ىلسا رد هاکح ندقءرغاج یف
 كبو .درافاطو روئید هنسهعطف ضرا نالوا همشجلاف و روئید ھه هماب نالپ روا

 | كلساپرومد هکروئپد هکنر هببش هلرجو رونبد هنسهوقم كيلدو هوا نالوا هدررب
 قهرواهماهمواط هدننزو هدأت (ذیومتلا) رونلواربیعت روک وف هدیکرت رولوا یک فول
 ناهن هدنورد هدنن زویوه (یوجا) ینابلاذومابهعف راذا هافسلایوحلاغب : ردهنسانعم
 لافب روئپد ههودناو نحو نطاب یوهیا یوح 4 لاغ رونید هنبوقشع نالوا
 ن ئا یوج "ام ناسا رونید هوص هارد و نانم و نزح یا یوعج هسا
 هنسیم لسو رونبد هنتفرح كيلذو هنندش كفشعو دحوو رد ردسلاب فسووو
 ضم رو رونید هکل هنسخ نوا یدازوا نوزواو رونلوا ربیعن مرو هکرونید
 یسب رغا هدعم رولوا ملام هماعط مشه رولوا ضراع هئردس كن اسنا هکر دیسا
 هباص اذا عبارلا پابلانم لجرلا یوج لاقب رولوا ردصم «درانعوب یوحو ېک
 رونید همدآ شم ارغوا هنبر ندرل هنعراع نانلوا رکذ یوحو یوجلا
 ههرک اذا یوح هوج لاقب : رد هنس انعم كفرکب ند ردصلاب فسو ةغلاپم

 لاقب : رد هنس انعم قاوا ریکلد ندنا هلفلوا شوخا هنحازم یماوه كربرو
 هراع یوح هدننزو ینغ ( یوما ) اهقفاوب ماذا هنعو دلبلا نم هسفن تبوح
 یولا هاص ادا یوحو یوح لحر لاق رونید همدآ شمارغوا هند ر نشر

 پویغلشوخندهنسنرب ندوب هدننزو لاعتفا ( ءاوتجالا ) ردسلا فسو ریخالاو

 رونید هنمزا یناوما هجازمو مخو شوخا یماوه هدنن زو هنغ ( ةيوجلاو )
 . هکمگید ىنجرف كلها هدننزو بانک ( ءاوجلإ ) ةفقاوم رهغیا ةيوجشرا لاق
 | رونید هبهرد مس اوو رونید هنعرا نطبو رارکید ینالوا كاب یب وص هک وید
 ۱ هی هطناج لوشو ردیعا كيوصر هد هرس یجو رد,دآ عنوم رپ هدلح هاب نامو

 E هد هماعو راروق ینرلکح هیاکا رلنب وج بولوا هدنز رط بوروج هکر وتید
 | یبهرواحم یرثکا رونید هنغارونوا هرصاو ردیذآ یداورپ هدنراید سیعو منمومرب
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 | تراشا هنکل هاو هب واو كنءداموب هج رک فلوم هکرد حراش رونلد هبلاقو |

 ین و یعف كميج ( اجلا ) یدلیا جرت یکل هبواو هدیس نا نکل یدلتا
 رو دهشش نالوا ضراع هنس هم كيروعو روند هی صوب حجلاموط هلبرصق كغلاو

 هنت رك ئیش رهو رونىدەنرادقمڭنەنسنرو روند هشاطناروط بولهوسهدن زوب رب و

 هوا یر بونلپ وطكن هنسنراسوكنم ر وابهدنراق هریغونینمااجو رونیدهنسهقراو

 | هب هدفعو هغرابقو هشبش نالوا ضراع هند و ردنرابع ندنسمانب وا بونادلخ
 ردهنسانعم كکرب پوط رد بولک هارارب سان هدنن زو ىلج ( یمحلا ) روش د
 هدنزو هانک ( ةيانطا ) یئایلا ضعب ىلا مهضعب عنحا اذا موقلا یم لاق

 ناي زو ررض هنلامو هتساضعاو هنسفن : رد هنسانعم كا جوص هدنقح هسکر

 نادينا یانعمو و هیلع هرح اذا ةيانح هبنج هيلع بنذلا نح لاق یک كما
 ۱ تنر هویم ندحاعا هلن وکتسا لنوو ف نج یا ) رت و

 ول وس (۱ یاب )اھت رج نہ اهلواتداابنج ةرفلا یک لاغ ا
 ءانحو یک نامر رولک ةانح یعچ روند هیسک نرد هوبم ندحاغاو روند همدآ ۱

 هدننزو اع 1 ییطا ( اهایا هانحو هل ةرفلا نح لاش و رد رداتو و رولک

 رونلواقالطا هنوتلا ینحو رونید همویم ناپ روشوید هدننزو ةاصح ( ةانطاو )
 هنسانعم عدو روال وا قالطا هنغج و رطاف و نوح داروشود ندندعم

 لاعتفا (ءانتحالا) رولک ءانحا یعچ هنسانعملسع روند هلبو روند هامرخ هزات و

 : رد هنسانعم كمرد هویم ندحاغا هدرانو هدننزو لعش ) ییلاو ( هدننزو

 ىا رطلا ءام انبنتجا لوقت و ابن ره نم اهلوان اذا اهانج و ةرفلا ىتحا لاقي

 م ابذ یعدا اذا هيلع ین لاقب : رد هنسانعم قنا جوص همدا ر یتج و هاندرو

 . لاق : رد هنسانعم كعب یسهویم كجاغا هلرسک كنمرمه ( ءانحالا ) هلعقش
 بوششیرهنسن تحیروشود هلوقم یسالا رب و راج كرو كردا اذا رصشلا ىجا

 هدننزو يغ ( یا ) اهانح رثک اذا ضرالا تنجا لاقي : رذ هنسانعم قلاغوح

 ( ةينجلا ) فعاس نم ىج یا ینج رم لاقب روند هبهویم شاروشود هزات زونه
 هفتک ینو ءاج لاقب روند هبادر و هاش جوسنم ندنکوب ینویقوص هدننزو هینغ

 هدننزویعست ( ین ) ردندحم هبنح نب یسع نم دجا و نخ نم *ادر یا ةینح
 هند هفورعم هلا هنابهولا ی لينهي لوھ ) 0 ( ردندآ هدلب نا

 یتحد نالوا باوص و رداطخو نل قالطایجص ةفئاط هبقع كراع و رد هرم و |
 ردهتسانفم بئاوح ( یناومنا) یدئلوارک ذ هدنسدام نحد هک هاو ردقاوا ۴
 ۰ و و با و هکربد ججرتم مهیناوج یا مهبناوج نم واج لاقب ا
 | یرازونیو . هکرب هنسانعم ًانح هدننزو ءارج ( اونا ) یواولا ردظوحم |"
 هن کوک یرازوما هدننزو یوحا ( ینحالا ) رونید هنوبف ش۶# ندنرلید ۷
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 زی را
 . مبارلا بالا نم الج لجرلا ىلج لافب ردفلوا نود ندننناح ملس رب نسرلادنع
 ٠ | هدننزولما ( لجالا) ملسلا نود وهوا سأرلا فصتوارعشلا مدفم راسعاوهو
  نرهبلوآیرثا لبق السا هدنشاب و رونبد همدآ نالوا فوصوم هلبفس و الح ینا
 نسخا یا جا لجر لاش روند همدآ افلشوخ و ءرهچ بوخ قر4وا زاط

 ]  ولنادپمو شیکتو ردنلؤم ندنننفلحا هدننزو ءارج ( ءاولج ) عرا هجر
 .  هاوه زابآ قلفجآ و ةعسساو یا ءاولح ةيبج لاغ رونلوا قالطا 4هببج نالوا
 (لجا ناو) هدننزو اصع ( الجنا ) ذبح یا "اولج ءا لاق رولوا فسر
 نشورو حااو یاش و لاحو سما و مولعم یرابع هبنهج فرش هدنزو یٰعا
 | رب الج نا و یمالا حاولا یا یلجا نیا و الح نبا (1 لوقت رونلوا قالطا همدآ
 ]  یذلایا نا دوخاب ردینام لمف هباکا قیرط ىلع هکربد حراس ردفورعم لر
 | عالط و الج نا انا « میس لوف هنمو رد هدنکبس اهفشک و رومالا الج 4 لقب
 ||  (یولج) ردعومرب هدننزو ىلعا ( یلجا ) یفوفرعت ةماعلا عنما یتم « هیات
 | | هدننزو غ ( یلمجلا ) ردا كرلفارسف هجنر و ردهبرف رب هدنزو یرکس
 | [ كرم ( كالجا نم ) جخاو یا یلحما لقب : رد هتسسانع۰ نشور و عشاو
 تمنلها (ةبلالا) ردکعد یرونوا ندنس هکردهنسانعم كجا نم 4رسکو ی
 درطندب رعلاذریزمح یرلنا هنعهلاینررع ترضح اریز رونلواقالطا هنسهفاط
 باشیشعا ( هالبلحالا ) یدنلوا لامعتسا هدنایمذ اقلط. هدعب رلیدلیا الحاو

 یفولجا لاب : رد هنسانعم كلبا منعو جورخ هبارخا ةدلب ند هدلبرب هدننزو
 نب دجم ردندبماسا هدننزو ناس ( ناولج ) دلب ىلا دلب نم جرخ اذا لجرلا
 ( اللا نا ) ردهدزناز هد هبرسک كميج ردرلندح ءرعس نب ناولجو نولج
 یئأبلا ردغب رش تاذرب ند هبفوص رابک هلبا مسفو یدبدشن كمالو یعف كمیح
 هبهجاب نالوا ندماط نکلاب هنجما هناخ هدننزو یذع 4 رسک كمیج ( لا )
 لوكس كمالو یصف كميج ( ىلج لا ) رولوا هدنرلوا یوک یرثک | رونید
 هباب اهنولح ىا ایلح ةفلا تبلح لوقت : رددنسصانع« كمربو الج 4 هنسنرب
 ىلج هانا لاق : رد هنسانعم كلبا راهظا هدننزو هدأت ( ةيلغلا ) رد هواوو

  لاخب : ردهنسانعم قمقج هکسکو, هدننزو لعفت ( ىلجلا ) اهرهلظب ىا ةعاسلا
 ۱ ردهتمانعم قخاب ندنس نالوا هلاوحو یرفو 4هنسنرو هالعاذا انک ناکم ىلج

 f نایشوف هشراب هدننزو ىلصم ( ىلجلا ) افرمشم هبلا رظن اذا "یشنا ىلج لاقي
 | هندیدنک یدنک مدناندرئاسو رونید هلا نالک ورلیا ندنسهج كيرلتا ینوق
 پاسخ هابغیفخ كيمو یعف كمبج ( ءاجلا ) یواولا نوجكيدلا راهظا
 | مو صحت كن هنسنرب هلبعخ كرابجو هدننزو هباصم ( ةءاجلاو ) هد زو
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 | عرساو دعب هللا هدحوم ءاي هرزوا ینایب كحراش عرسا یاو دعب لحا لای |
 ۱ 7 دیعب ید یساسنعم قلوا دبعب هدام یاضتقم نکل ردطلغ یرادخسن

 : رد هنسانعم قلق هراوآ ندنناغاخ یمدآر دوب هدننزو لاعتفا ( ءالتحالا )

 ضرع هداماد بودنا نیب زن هلیلو هلبلت ییلکو هقرف اذا هعصومنع ىلتحا لاقی

 هب هنسنروةولحم هیلعاهضیعاذا اهلعب ىلع سورعلا یلتحا لاق : رد هنسانعم كليا
 كمالو ىف كيج ( ولجلا ) هيلا رظناذا هالتحالاقب ؛ رد هنسانعم كلا رظن

 لقیصم بوحآ یتسا كنس هلوقم هنسآ و لف هل رسک ایج ) ءالجلاو ) هلئوکس

 كمءدآرب و امهلفص اذا ءالحو اولح ةأر لاو فیسلا الح لاقي : رد هنسانعم كما

 هنسنرو هبهذااذا هنع مهلاالح لاقي ردلمعتسم هتسانعم قلق هلازا یتواسقو م

 هغشڪ اذا هنع الحو مالا االفالح لاقب : رد هنسانعم قلق نابعو فشک
 هب یر اذا هوش الح لاقی : رد هتسانعم قغارب بورقح یتسابل ندننکأو

 ءالح و هلال تاکرح كيج هولحو العاذا *یشلاالح لاقب : رد هنسانعم قلوا

 ردهئسانعم كلبا ضرع هدامادبودا هی را هلن ز یلو یللت ینتیلک هدننزوباتک

 فافزو :ولحم هيلع اهصضرع اذا *الحو ةثلثم ةواح اهلعب ىلع سورعلا الح لاقي

  بهجوز سورعلاالح لاقی : رد هنسانعم كمربو یکلمروک زوب هنیلک هدنماکنه
 ( ةولطا ) فافرلاو ضرعلا یا تقولا كلذ ىف اهایا اهاطعا اذا اهریغوا ةغبصو

 هیدأت ( ةيلصلا ( رونبد هنکلمروک زو ییدریو هسورع داماد هل رسک تكمیح

 هفشک اذاعالا انالف یلح لاعب رد هنسانعم كما نابعو فشک یهنسئر هدشن زو

 اهجوز سورعلا لح لاقی رد هنسانعم تكمربو یکلمروک زوب هدکدربک هنیلکو هنع
 ردنارظن هراکش نیهاش ههنسن رب و فافزلا ف اهاب | اهاطعا اذا اهریغوا ةقيصو

 ددشت یلخ و هبلج و هیر اذا هرصبیلح لاقی : رد هنسانعم قلاص رظن یک

 هراکش تلاح و هکرد هنسانعم ققاب هراکش بوردلاق یتشاب یدنک ناغط هلی

 (هالجالا) رظن مث هسأر عفر اذا ایلجت و ةيلجت یزابلا ىلح لاق رولوا هدقدشلآ

 قلوا نایعو نشور بولجآ هنسن رب هدننزو لعفت ( یلعلاو ) هدننزو لاعفنا
 نشور هدننزو ءاعس ( ءالبا ) فشکتا اذا یو مالا ىجا لاقت : رد هنسانعم

 لوش رونلوا قالطا هرابن ضایب و یلح یا ءالحیث لاق روئید هبهنس ید و
 لک روند ههمرس ةدننزو باتک ( ءالجلا ) هنعاسیا یعو ءالح هدنع تقا

 لسگلاب یا ءالمباب لحتک | لاقب ردیدآ كنهمرس صوصخت هنوکرب لوقلع هنسانعم
 رونلوا قالطاهفیطل بقل نالوا یریقو و نیعت ببس كمدآ رب و صاخ لع وهوا
 كشاب هدننزو اصع ( الا ) ةنسلا باقلا نم بطاخا ذاع یا هؤالجام لاق

 ردهنسانعقلوازاطیرادقم فصن كاب لوقیع قلوا زاط بویلوا لیق هدنکوا



 ۲۱ ننه ۳ ۳1 :O ۱9 نی

 ۱ "بریم زوط# ر هنسلراب هسکر هدنن زو افو( "افطا ) یواولا ءافح یا ةيعاج

 هنسارو کم مزلب ماذا "افجوفص "یغلا افج لاف : ردهلساعم ینئربا هفرطرب
 ه4بارصق افحو *افحو وفحولغاذا اذک هبلعاضح لاف : ردهنسانعم تلك فآ

 لاقب ؛ رد هنسانعم كلا هدرزآ هلهحو یربغ دوغا درطدوخاپ شارا ییهسکر
 |4 رکو یصق كمج ( ةوفملا ) ةلصلا شیف وهو افحو هافحو اوفج هافح
 | [ ىب هسبا فحم رکاو ءافج یا ةوفج هبف لاقب رونبد هراژآو هافج ردحا
 تسزالم هلام هسکرپ هافحو وفحو روند ةوفح 4 هسبا شملوا افح هنسیدنک
 ندنرزوایبربا كئآو همزالپ ماذا هلام افح لا : ردهنسانسكلتا لامها بویلا

 لعافت ( ىناجلا ) هعفر اذا هسرف نع جرسلا افج لاغب : رد هنس انعم قمردلا#
 : ردهنسانعم یاربا هفرطرب بوبءروط هدنلع هسکراپ هنسنر یغدوب هدننزو
 | ] ىب هنسنرب هدننزو لاصتفا ( هافتحالا ) هناکع مزاب ملاذا ؛یشلا اجت لاقي
 ( هافحالا ) هناکمنع هنلزا اذا هنیفتحا لوفت : رد هنسانعم قمربآ ندنرب

 یفحا لاقب : رد هنسانعم یمردلاف ندننرمص ینربا كنآ یندو رسک كنم
 ردهنسانعم ینلوا عام هفمالنوا بودبا باعنا یراوطو هعفراذا هسرفنع جرسلا
 روند 4هنسن نیلاقو ابف ( قالا ) لکا عدي مو اهبعنا اذا ةبشالا ینحا لاقي

 قالطا هفلخا قاج همدآ نسفشفاب و ابف یدوحو قاصتو طبلغ یا ناج *و لاب

 لحر لاغ روئلوا قالطا ینلخا ینا هبسک تشردو نادان عبطلا ظبلغو "ولو
 | دع دنباغ بونسابف یهنسنرب ( هافحالا ) دنبلغ رک یا قلاو ةفلغا قاج
 ۳ ( یا ) یئابلا ایفاج هدع اذا هریغو شارفلا ینصسا لاخ : رد هنسانعم كلا

 ۱ ۲ هنعرمماذا هیفحا هتیفح لوق : رد هنسانعم قمقی هرب هلو كنافو یصف كيج

 ۲  هبسک هدرزآ شغواافج هدننزویمم(ینصیا) رونید هب یکشوبهدننزو هماعن(فیاغبلا )
 ] یعنتبج ( ولجا )واولا وفجیا ین لجر لاقب رولوا هیایو هبواو هکرونبد
  هراوآ ندنناغاخو ندننطو هسکرب هدننزو “الس ( هالطاو ) هلیئوک- كمالو
 اا هالحو اولج اول عنمولانم وعضوملا نع موقلا الجلاقی : ردهنس انعم قلوا
  هدراصب كفلوم هدرطاذا بدجلا «الح لاقب رولوا یدعتم هدانعمو و اوقرفت

 اذا هالح لحصلا الج لاق : رد هنسانعم رهاظ فشک یس هدام ولج هروک هنناب

 رود ندناعاخ یغدوب هی مک كهز ( هدلجالا ) لسعلا رانشيل اهیلع نخدا
 , هکیدید رلنبعپ اوفرفناذا عنمولا نع موفلا ىلجا لاقب : رد هنسانعم قتلوا هراوآو 3
 . ندفلتیف راربد لجرلالج هلیسهفیص یال هسیدنبا رايد كرت یا ندفوخ هسکرب ۳

 قلق هراوآندنناغناخیهسکرب رولوا یدعتمهالحاورونید یلجا هسیایشان ندقلقاروقو 14
 3 و عر تع رسو اق رف الأ ةفتخوم يع هتل لاي هتساتمس
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 لاش رتزاض ندضوع لبا E ا
 هنسانعم كلبا ةافاكم رولوا ردصم ارحو هنافاکم یا هتیزاجو تلعفام ءازح اذه
 لاقب : رد هنسانعم قملوا یفاک و هافاک اذا ارج یرح هیلعو هب هارح لاق : رد ۱
 یضق اذا هنع یرح لاش : ردهنسانعم كمهدواو ینک اذا یثلا یوح |

 ضوع هیسکرب دوب هدننزو لادح ( ءارطاو ) هدشزو ةافاكم ( ةازاجلا )
 ( یزاصعلا ) هاف اک اذا *ارخو ةازاح هازاج لاق : ردهنسانعم كما ةافاکمو

 كلا انحاقن هک ردهنسانعم كلتا بلط ینید بودا كلقث هبولحرو هدنزو لعافت
 رب هدننزو لاعتفا ( ازنحالا ) هاضاقن اذا هندیو هند یزاجت لاق رونلوا ریبعت

 ادا هنم بلط اذا هازنحا لاق : ردهتسانعم كیا بلط ارحو ضوع ند هسک
 قلوا رصاف ندنتافک هنماقم كرخلآ هنسنر هلرسك كنمرمه ( *ارحالا )
 هفکی مو هماقم ماقا یا اذک نع اذک یزجا لاقب : رد هنسانعم ماق هلهحو
 یدلوا لدب هلهحو مات اک | ینعی یدربو ین افکو انغ كن هسک نالف 6 | نالفو
 هدم ره هک هتن ردنغل هدزومهمو و رارد هنا رج و نالف ی رج هنع یررحا هدنعق وم

 نیکسلا یرحا لاقت : ردهنسانعم كمروعک باص هغفاص «درحاو یدئلوا رکذ
 جارح هلن تیک كيج ( ةيرجلا ) ردتغل هدزومهم یتدو یعب هآ رحا ىع

 یا هطرا ةيرح یدا لاقت روند هلام نانلآ ندهبخارخ ضرا هک روند هضرا

 كيج رولک ارح یھج رونہد هنجارخ شاب نانلآ ندنس هفلاط یذو هحارخ
 رولک ءازحو هلبئوکس كیازو یرسک كيج رولک یزحو هلیغف كازو یرسک
 تبرک ییرح هدناب رعم نل ردندن هدام ارح هروک هناي تكحراش یک لابح

 ( یزحو ) یرسک كيج ( یزح ) ردحورشم هرزوا قلوا یبرعم یسراف

 رب (ىذاجلا ) ر دن دیم اسا هدننزو ىلع ( یرحو ) هد زو یس

 یدم كن هرمه یرخآو ردن دندحم یرخالا ةيزاج نیدجمو رديمسا سرف
 یوا ولا رد و سلم هب هل رق مان رخآ ه دنساص ناشف د ها كن اخو

 اسح لاق یک شاط ردهنسانعم قلوا ییفصفو كن هنس ۳4 هدننزو ولع ( وسلا )

 هاساج لاق ردیفدارعو هدننزو ةاداعم ( ناسام ) هبلص اذااوسحوسج *یثلا |"
 های فیفخ هان وكس كنهمحم نشو یحف كح ( وشلبا ) یواولا هاداع اذ"

 تاوشح يج ردتغل ردزومهم هک هدنس هلک "یشح رولوا ریبعت هدابک هکرونید 1 ۱

 شلوا هموک بول ردکیرب هلا لا هلیعف كيج ( وعجلا ) یواولا ها رولک |

 هب رآ هدننزو هبه ) هعلا ( روند هنس هلوقم زولومو یدنروپسو قشف

 برشلاش ردرکسم ی رلکدتنا ریبعت ییوض هب را هکرونبد هن هذين هب راو هنسهزو | أ

 هما لاش رود هنروع لد هداسو و نوب ( فی ةيهاجلا ( نیلا اب ما

 ي سس سا سست شیت
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 n و هروسکم همه هکر دنوم هدنناونع یرحا هد هفمل ۱
î4 هنیفسو یشا ندننابرجو ربع روئوا قالطا هدنوک ( هب راغا ) ردم  ] 

 هندابع هاش 2۵ كراکدرورپ ثرمضح را/رهو رد هبلاف تفس هکرونلوا ینالطا
  یرعج روید ه روه مک و هزا ورونلواقالطا هنماو قزر یکیدلبا ماعئاو كاردا
 هر ر بو تاج هدلغو تمدخ یفالطا هیراجهزبف هزات کرد حراخ ردیراوح
 e او ) ( ذی را ) یدئلوا لامعتسا ءدکزبنک افلطم هدعب رد بم

 هبرسکكبج ( هارجاو ) هبعف درلبج ( ذْبارماو ) هللا رمق ( ارجلاو )
 هدنحالطبسا شویم لها هدننزو یوام ( یرمبا ) رونبد هکل هراج هدناوسن
 نوچمادلواینپرج لحم كنلاکرح هاو باراروئلوا قالطا هنس هکرح كفرحیور
 [ كج ( یرجلا )لروئلوانالطاهنیرخاوا كنبرلهلک نییوصلادنع هبعق كم (یرامنا)

n:۱ هلپها كنارو كهم ( یرعلا ( ردیم ردصم ندناب لاعفا هبصف كارو ىم  

 ۱ (4 راج )معفلاو ملل[ اهارج هلا ےب )یلاعت هوف امهنموردیپم ردصمندبنالث
 ری ) ردندنلاجر نیه هراج ندبزیو همادف نب ةيراج ردندلاجر “یاسا

 هاپرطاو ) هلبدم ابو یرمسف كفلاو دا كنابو یرسک كارو تر مچ 3

 | كولسو مزع امناد كمدآ رك كنارو كنهمه ( ةيرحالاو ) هدننزو راس ی
 هاب رج و هلایرجاو هایرجا ىلع یرج لافب روید هنهجو تمس ییدلبا نایرج و ۸
 :رد هنسانعم هبحسو قلخو هبلع یرجو هبف ذخأب یذلا هحولالع یا هتیرحاو مد

 ینغ ( یرما ) هنعببطو هفلخ یا اذک هتبرجاو هایرجو هژایرجا هایرجا لاق ۳
 یرکذمو یمجو درفم ردب راج هنسارجم كنلکٍوء : رد هنسانعم لیکو هدنزو ۳۲

 ربحا و لور یا یرح وه لا رونلوا قالطا هب یعلباو ردرار ینومو
 نماضیا 4 یرحو» اح نشو لیفکو رونلوا قالطا هرودزعو ۹
 یا ةيارلا هلسرا لاخ : رد هنسانعم ةلاكو هل مکو یصف كيج ( ةبارجلا ) 3

 نالف یرج لا : ردهنسانعم قللوب لبكو هدننزو هات ( ةي رعتلا ) ةلاكولاب ر
 ۲  هدیکرتردیدآ قلب فورعم سنحرب ہدننزو یذ ( یرجلا ) الیکو هلسرا یاانالف ا
 ۱ هدننزو هبمذ ( ه رجلا ) روند ید رد هنسانعم یهامرام یرلکدبد یغلاب نالب 5

 | یرسک كج ( ارج نم )ردماعط یارج هک هنباضعم هلسوح رونید هفسروت 0
  هنسانعم كلجا نم هلدبدشنو ینیفخ كنارو یدمو یرصقو ینوکس كفلاو
 ولټ یا رب هدیسراف روسنلوا رییعت هلا نوعگنسو یرونوا ندنس هکر دلمعتسم
 كلوب كجا نم یا كئارج نمو كارج نمو كارج نم هتلعف لوقت رديقدام
 یدنلوا ۹ هک هتن رددنسهدامرح یدشتو ردندنس هدام : نایرح ینیقخع
 دون A ردهیاص رد هلیعفو نر كم هک ارحم ییآ تش هبنحو

 _( ةيزاجلاو ) هدنن زو "فو هلا همجعم یاز ( *ازجلا ) *ایلا ر د هلا هزمهو "
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 نا روت بویلنا تقراغم الصا نداد وا هدلویدوخای هدلزیم رنو هدئس ۱

 ( ىذجلا ) ءایلا لحرلاوزنلا مزالب ناك ذا ذوذح وه لاقب روند هدآ ناروط"
 هنع هتیذح لوقت رد هنسانعم كلتا عنم هلرسک كنءمه (ءاذحالاو )هلیصف كيج |

 كيج ۲ ینینا ) رونید هنسهحعوا جاغا هلرسک كيج ( هذللا ) هتعئم اذا
 هدننزو لعافت ( یذاصلا ) رونید هنلصاو روند هننکوک كنهنسن ر هل.رسک
 هدننزو لعفت ( یذعلا ) لسنا اذا فیسلا یذاص لاش : هنسانعم قلربص

 بوئالوط كرهروس هرب یتغوریوقو كر هئوا هدنفارطا تكنسیشيد نیج رکوک كکرا
 رده اذا هبنذب ضرالا حسب ىا ةماجلاب یذجب مالا لاقب : رد هنسانعم كنود
 رونید هنکحوک كن هنسنره هلبنوکس كنارو یال تاکرح تیج ( ورطا)اواولا
 یف كنهنمه رولک یرحا یعجب روئید هنکحوک كنسهلوقم حرطاو لظدح یقح

 لکو هوحصو یطبلاو لظنلا ورج لاقب هبرسک كيج رولک ارجو هلرسک كنارو ۱
 یرحا یمج رونید هنیرلکینا نالسراو بلک هنلثم كلذک ورحو هنم ریغصلل "یش
 نالوا هدنرلجوا یرلخاش كنابنو كحاغا ضعبو رولک *ارحو *ارحاو هبرخاو

 رونید هبهویم شعثلی زونهو رولوا هدنزرط قالغ هلق روئید هنس هسبک ېڅ
 هللادیبعو رونید ندا روهظ هدنرغ و كلذک همو نالوا ضراع هنکروا كهودو
 هلبرل هين لعاف سا ( ةيرحلاو ) ( یر )ردیعسا كنيدج یوحلا دج نا
 كيج E ورح تاذ یا ةيرجورحم ةبلک لاش رونید هکبوک یلیرواب

 و ) هو رحونب ( رددآ كغارسق یکیاو رونید ههقا رودوو هصق هل رسک

 بمس ( ېبرجو ) هدننزو یس ( یرجو ) هبرسک كيج ( ورج) رد نطب
 ىلاحف ( نايرجلاو )هلي وكس ىحف كيج ( ىوجلا ) ءایلا ردنديماسا هدننزو
 انایرحیرحم هوحو ءالایرحلاقب : رد هنسانعم ققا هلرسک كيج ( ةيرجلاو )
 رور هلتعرس یس هدام یرح هروک هناس هدراصب كفلْوم لاس اذا ةيرجو

 كيج ءارجو یرحو ردذوخام ندنآ هراس «یاسعم ردعوضوم هکلیا نارذگو
 ابرحو هوو سرفلا یرح لاقب : ردهنسانعم كركم هنادرزاشو ثآ 4 ۱

 یرحا لاقب : ردهنسانعم ققفآ یوص هلرسنک كن هره ( ءارحالا ) ارجو

 صوصخرو؟رحا سرفلا یزحا لاق : ردهنسانعم كم ردئرکس یناوهلاس اذا ا ۱
 تاینوالیکو لسرا اذا لحرلا یرحا لاقب : ردهنسانعم كمردنوک لیکو هدننم |

 ةلبقلا ترحا لاقب : ردهنسانعم قمنلمخ بودا روهظ یرلهسیک مخ هدنراحوا |
 هلا هسکرب هدننزو لادح ( اراو) هدننزو ةاهابم ( ةاراحلا) ءارح اهلتراصذا |
 | اذا ءارجو ةاراجم هاراج لاقب : رد هنسانعم قعشراپ هدنباب كعرکسو كعرو |

 شعب ردعتا هنسانعم ناب رجو یرج هلل رسک كنم (یرحالا ) ها ۱



 تر

 | روند هان نا یدازوا نوژوا هدنزو هبمر هبدحو رونید كد ,
 "روند هلگنر كنس DG دف ل هم هم ۱

 روند هنارفعز ( ( داجاو ىدام لا ) ردبدآ كفاط ر هدنزو هيس ( هد )۱ ۰
 قفا ناف ند ءراب هبرمسک كنءزمه ( هادحالا ) رونبد 4 هاو رمل یداچو 3

 ند هسکر هبصف كبح ( یدملا ) لاساذا حرملا یدحا لاق : رد هام

 هاودح ثدلط یا اپدح هنيدح لاق : رد هنس انعم كملنا بلط سف

 هنس انعم هلازف روید هنسبرو ابوهآ ھرکو یصف كبح ( ةبادجلا )
 ردند ارعش رتحنب ېدجو ردب ردارب كبطخا نا هد زو یم ( یدج )
 |[ هیاسح غلبنالوا لساح ندبرش هرخآ ددم یددعر هدننزو با رغ ( ءادجلا )

 هادج هلال لاض ېک زوفط نالوا لساح ندب من هجوا یجوا الشم روند

 3 (ینبلو ) هوك كن همجعم لاذو ىم كيج (ونملا ) واولا ةعست كن
  وذنج لجرلا اذج لا : ردهنسانعم ق.. ۶۰ برلوا تباتهرزوا قابا هدننزو وج
 1 یرلجوا كنب رافمرب قابا لوق یلع یتمرونوا بوکوج زیدواماف تماانا اونحواوذح
 ا فارطا لعمافوا اثحاذا لجرلا اذح لاض : رد هنسانعم قمروط بوسب هرزوا

 بنج فدارقلا اذج لاقب : ردهنسانعم یتلاق بوشپاپ هغ رفاصو هنکهرلوطو هعباسا
 ۱۴ مانسلا اذج لاقب : رد هنس انعم قلوا ولغاب كب مک رواو همزلو هب قسل اذا ربعبلا
 تباثیک لیم هرزوا قابا دو هل رمسک كن همه ) *|زح الا ( هذا لجلزا

 یزوک هسک رو ام تملاذا لجرلا یذحا لاق : ردهنس انعم قمروط بولوا
 هبصت اذا هفرط یذحا لاه : رد هنا ام قم رو یر ب برک هتک

 | لاب : رد هنس انعم قلوا ولغاب كب یمکروا كنکتوک ءودو هماما هب یرو
 . هک رونیدهرل هود لوش هلبهف كيج(ناوبا)امصش همانسق لجاذا لیسفلا ىذجا
 . ردهبذاجویذاجیدرفم هلوارروب هنکید قرهسبهن-وا یرلف رط بویع روب طستم

 شاوهنسانعهسیقرون,دهنسهرابشنآ نانلآ ندشتالوب هال تاک ح كيج (دونغا)
 باهنلالا دعب ردفج هلوا وکسوک ولدنآ هک رد هنس انعم همذحو رونید هن زوک
 و یم بج رولک یذج یمج ردنرابع ندنس هدرخ نوطوا ولشنا نالق
 یمجاو راتلانم ةسبقیا ةوذجم یا لاغ هدننزو لابج رولک هاذجوهرسق كفلاو
 ىج رونبد ةنكوتكو هنسهحموا جاغا یربا هدنلزو ةاصح ( ةاذغا ) ةمنجلاو

 ونید همدآ هسق یالوف ( یذافا ( رددا منعومربو هدننزو لابح 2

 اب از حر ببرم ( هاذحلا ) ع ابلا ريصق یا ذاج لحر لاق
 با بعل هلکنا یس هفاط بارعا هک رژ تجب ناشلوا رعصت

 *انینحا ( ىذوذحلا ) رونبد هراقنس شوقو زارنا حال هخافا یدلو
o oomسس...  
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 لپ هد زو بد ) ةا 2 رد 0 توم روند هب ینک نالوا ويا

 1 و هم انعم كلا ولنا ديم ندرب ین راق ب وحآ یرل وق هد هد« 1

 یقاصو هیغیص دم ییعب هد e یوخاذا ىلصلا یخج لاق ۱

 لب ندخلربپ و لام اذا لیلا یخج لاقت ا ا 8

 E SUG یا 2 ما اذا عیشلا ىج لاق : رد هنسانعم كلکو

 زوكلاب !ریخ ىميال یذلا بلقلا هبش نص* لئام بلق ىا بولقلا فصو ق عي |
 لوقا هنو یثان نده و يزهو هدارو "ےس هبف تشبال یذلا قش لتا اا

 هشذحیوار هکرددن.م + هفیذح یند هدداهن نکل یدلبا داربا هدنناوذع ةه
 اقا هززواناترو 7 یدیا ود یلصا هک هدننزو لعفت ( یخصلا ) رولوا
 یژو یسهلوقم سدو زت ادا :رمالع یخ لاق : رد هنسانعم قلروخ
 اصع ( ادا ) واولا ااذا زوکلا یضحن لاق : رد هنسانعم كملرود یوق

 لوقلع روند هرومغد ندا هطاحا ئ رره هدننزو یودف ( یودلاو ( هدننزو ۱(

 یذلاوا ماعلا رطلا یا یودجباو ادا عقو لاقب رونید هتنایلوا مولعم یداهتنم أ
 كنسهملک یدحو هتبطعیا هاودحو هادخ لق لاق رونیدهششخ و هاصقا فریال |
 لحق بيج ) ودل ) رز صف ردردان هکر ونید نایدحو روند ناودح هدنس هين |

 ندمدآ رب ویودد-اهاطعا اذا اودحودعت هيلع یدحلاقب * ردهنسانعم كمروششخ "

 هاب ریسک كن زم (ءادحالا ( ےحاح هلاسساذا هادحلاق : ردهنسانعم تتسیاتحاحرب

 ) یداحلا ( ةمطع هاطعا یا هادحا لاش * رد سان« كمر و هیطع یتدو 1

 ىودجلا بلاط یا دتجیو داج لعر لاق رونید هب هیطع بلاط ( يدنحياو ) |
 هادتحا لاق : رد هنسانعم تكنتسبا تحاح ندمدآر هدننزو لامتفا ( ءادت الا ) ۲

 لوع ام نانسانعم ماع یط« هدننزو اصع ) رهدلا ادح ( هحاح هلاس اذ ٠

 ادنایتعی هرخآ یارهدلا ادج كلذ لعفاال لاقب هنمو ردلمعتسم هنس انعم باعیتساو |

 كيج ( ىدجلا ) ءايلا عساو ىا ادح ريخ هبلاق ردلمعتسم هنسانعم عساو رخو |
 رولک نایدجو ءادحو رولک یدحا عجب روند هغالغواكکرا هلیئوکس كلادو یصق
 اع بطق هکر دب دا بکو کر یدحو رد قانع نوم هکرد حراش هلب رسک هنر

 رار دیدح رامخماک | هکر بد حراش ردنا نارودهح هلی هللا شعن تان هدف واف

 نالوا لصتم هنحر ولد یدحو نوعا قرف هلا یدج مپ هلیس هی رغصم

 (ذیدلاو ) هدننزو هيمر ( ةيدجلا ) ردلک د یراعتمو برعلا نيو ردیدآ كجرب

 كنيربا تآ هڪ رد هنسن هجل هک ولط یا یرلک دید مرا هدشزو هری
 یر هجرک ینو هدننزو تایلب رولک تایدح یعج راروق هنتلآ كن رعم هبادو

 ردص وصخ هن اک رتو برعو نکل زاردا نایب روم یاد هدر
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 ( اجلا ) اوج هدعفا اذا هرهف هائحا لاذب :لرده"سانعم كت رکوح رد یدآ رب
 یولس لسا ردءدنس هح زدصم هک4 مسکو یه كہج ر واک یلح ی داع مسا

 قمررترا بور و ید ید هلا هکر هد زو ااهابم 1 راسا ) یک سولح یا

 لب هر یر هد زو لهاش (فاجا), هنک ر لا قکر تاچ نوا ۶ رد4 ےانەم

 اچار داشت اذا بک راړلء اون اج لاف : رد هنسانم. ینه روئوا بوک وچزرد

 هاج تار لوفت رونب» هبلقو ساه هدن ررر بارفو باه“ ( هاثلبا )
 هژارح یا هژادح اذه لا : رد هنس انهم ءارحوشرهو هسا یا همانحو |

 هدننزو یم ( قح ) هژاهز یا فلا هانحوح لاط روند هرادفم كن هنسا رو

 رم هنسانعم كمردکر هدنرنزو یروررس ( یغلباو وثبا ) ردبدآ كفاطرب
 ۰ ىف كيج ( ومجلا ) واولا اهنعمج اذا ایذج اهنینجوا "ونح لبالا توتح لوقت

 ۱ هرس هاچ لاش : ردانسانعم ینءادوب ندید ی دسر هل :وکس ته یاحو ۱

 تاعروو هبماقا اذا ناکناباس لاغ ۷ : رد۸نسانه«یاواریشهدرب رو 4 هأتسا ازل اوسح

 لجرلا امج لا : ردهنمانعم یغآعدآو یشماذا لحرلاعجلاف : ردهن انعم

 8 قنمادو ندنبد یب هنسن رب یغدو هدا زو لاتا ( هاعحالا ) اطخانا

  لجررب هدننزو ناس ( ناوسج ) .1:-"" اجا لاغب : رد هنساعء |
 ردیبفل تباث ن نیحد نذنا وا هدنزر یدح هلی كپج ( یک ) رددآ

 نسفو نجد فل و ومو یدسالیا مسر هرز زرا لوا یا ینا ندسهو یرهوح

 | لئلا ف كيرع یعج وبا هکر د ریغح مرت رد دلا رکذ بیرغ هدنرلهدام |
 ناتتساد رفاو یف هد هيدا بتک رد اذ رم لد هداس ر رل هحاوخ ندلارصت

 هلک زب نک ردبا وص-ج هنسنرب هنوا یرب نوکر هدالرت رب جزا رد روطس
 الاخ مدبستكنا نفد دعقا راذقرب هب الرترب 4: وک هدکدلبا لاوس ندنبیس |
 هایسسرب هدنرزوا نوک لوا لب هدکدبد یکدلنا ناشنرباپآ هسکلوا یدبد مروباو ۲

 هوطخ ( ةوصلا ) یدلیا باوح ود مددغا ناشای ۲ هلذلوا یم هعطق باه“
 هنس انعم هحو روند دمدآ رم رولوا ےہاو رد ہہم "+ هک ردن دارحو هدننزو

 لبدعتو فقاث. یا حاج لحر لا روند ۱۶۳ ۳۳ هریحزوا ىلا ( اجلا (

 قولصلا نسحلا ىا حاج وه لاقي رو: 4. دآ نالبق زا لزوک هرزوا ناکرا

 یک یسیردتندوک هلوکع تن هم یانو یمن كيج ( وخلا ) واوا |
 یا وج ه دس لاخ : رد هنسانعم قلرا قةراضو كوبلوس لوق ىلع قلوا !

 5 زاب لاخ ؛ رد هنع انعم قاوا هح زمنا زسلج رلةابواو ءاخ رتساوا دلا

 ۱ ۶ ردهنسانعم ناهریوج بوق یزوب ین هلو2۰ قدرو سد وجحو ل ةلفیا وح

 داس هدوک هدننزو یوحا 0 .(ON هتک کا اوجخ ز وکلا توخ لوت
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 ین لا ۲ هدننزو هبدأت 1 ةيبحتلا ) هراتخا اذا هابتحا لاق : رد هستم /

 هرزوایزوب دوخای قموف هر, هدننلیه دوج“ لوقییع قموقهنب راز د هدننئیه عوکر | ۱
 . بکناواضرالا یلعوا هیتبکریلع هدنمنضواذالحرلایحلاقب : رد هتسانعم قایق هرب ||

 ین رللا هکر د هنسانعم قعقلاق هغایا هرزوا یثیه كمدآ ندا عوکر و ههحولع

 رولواشعا عج یتساضعا هدهرو نم تلاح ارز ردقمقلق كرهلیکا بویق هنیرلزید
 ةببص نوبح و لاق ةمايقلا رکذ هنا دوعسم نب هللا دبع ثیدح فو حراشلا لاق

 كن هزم ,( ءابحالا ) کا ارلا مایق موش نا یهو نیلاعلا بر امایق دحاو لحر
 ديدان بورحاق ینرلهود ندهسک نالوا سشابم هغملآ تاکز یحاص هود هل مک

 رهاظ یالص كنيک او قدصلا نع ااغ اذا هلا ىجا لاقب : رد هنسانعم كلتا
 هخالص ود لبق هعاب اذا هعرز یحا لا: : رد هنسانعم قعاص مدقم ندزملوا

 هل رصف كشفلاو یرسک كج ( ابو ) هلي مک كيج ( ةوبجلا ) واولا

 | هدرلنو هدنننزو اصع ( ابلاو ) هدننزو هلاك ( ةیابلاو ) ( :وابطاو )
 وعدن اعدک وب لالا ابح لاقت رد هاو هب واو رد هنسانعم كمردکر بورد

 یناشلاو لوالا بابلا نم ابجو ةيابجو ةوابجو ابجو ةوبح یرب رک یج ابحو
 زودهم یلصا دوخای ردطلغ یرلهخسن یعسی یعسک هداروب کرد حراش هعچ اذا

 ( ةابطاو ) ( ةوبلطاو ) ( ةوابلنا ) زولوا ندشلا باب كرديم لوق سد
 روتیدهوصینربد شلردکر هدنعوح هدننزوهباصس(ةوابلاو) هل رسک كراهج(ابطاو)
 هعفومیفح هروطكمدان نکچوصهدنرانک وبقلوقیلعرون دهضوح هدنن زواصع(ابطا)

 مارا ن دمو رولک هابجا ,یعج رود هنس هروچو هنس هروب كنوبقو رونید
 | ( ةوثجلا ) واولا ردن دنب رخأتمو "یرقم بيظحلا ىباج لا نب یلعو ردندحم ىباجلا

 ۲۱39 تببحو روید هفلشاط شکر فارار هلئوکیب كنهثلنم یو یعف كيج ||
 تان هنسن ر و ةودح یا راملانم ةوح دحا لاق روند هن نوک شاو رود ۱

 هلبرمسکو یم” كيجرولک یثح یرلعج هطسو یا هئوئح لاقب روند هنس هتروا ||

 فی رش مرح ردیعج كنهروک ذم هونح هکهب رسکو یعط كيج ( مرحلا یثح (
fلوش دوخای روند هغلشاط یرلقدغب بوزدکر نوعا روذس نیسیعت هدندودح  

 هدارو یدىا روئلوا مد ناب رق هرزوا رثنآ هدتیلهاج هکر وشد هرلثب شملکید ۱

 هدننزو ولع ( وثجلا ) یدلیا نایب هلنارج راجح یتعی یدلبا هو یرهوح |[

 ریبعت تکوچ زید هکردهنسانعم قمروتوا هرزوا زید هدننزو ینغ ( یثباو ) | ۱
 اج لاق : ردهنسانعم قمروط هرزوا یرلحوا كنب رلقمرپ قابا لوق ىلع رونلوا
 ماقوا هيتبكر ىلع سلجاذا یناثلاو لوالا بابلا نم ایثحو اوثح ینجو ونجم لجرلا |
 هلرسک كن هرم ( ءاثحالا ) رولوا هاو هب واو و سپ هعباصا یازرطا ىلع |
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 ۱3 زد هما 4 جا بوکیدیمابل هروکس ثت.رمهویحق كبج ( یا )
 | كل داف یبیشاوم و هما و هطاخ اذا ثلاثلا بابلانم اواح بوثلا یاح ی

Nارد هنا كيروب بوئروا یبهنسلرب و اهطنفح اذا ملا یأج لاھ : 2  
 / : همکاذا ؛یشلایاج لافب ؛ ردهنسانعم كلبا راسو منك و هاطف اذا "یشلا یاج لاقب
  یاهشرم یأمعال قجاداخ هنموهسبح اذا هاحلاخ : ردهنسانعم قموفبلاو هرنس و

 مک ددادورش وب و ردیفا اماد بوبغوط ینسابلاس كنيزغا ىنعب هامل سبعال
  هعلم اذآ هاح لاف : رد هنسانمم كاللا منم و روخاوا برش هدنفح هک نالا زار

 لاش : ۱ رد هنسانعع یمءاه تربو ردطنغف یسهضسن ممم ,روک هنناب تكحراش

 ۱ هفرظ نانلوا عو ءرجخت هنجما هدننزو اتك ( ةوأجلا ) هعفراذا هافسا ىأج
 ندریاس كرکو ندبرد هلرک رونبد هبهنسن نالیوف هرم هنب رزوا دوحا روید

 | هدرلنو هبرسک كرابج ( ةءابم لاو هاوجاو ) هدنزو بانک ( ءاجلا ) نوسلوا
 یر شعب هکرونید همواط لوسش هدنن زو یم 1 نیما ( رد هنسانعم هواح

 شلروا هما یلقلوش رف ندنسهمشط و ندنزو جل هلغلوا شلنرب بولب زا
 هدننزوهب ( هو ) هبهحو نم نیتعفر نیب لبوفدف ناک اذا جم ءافس لاغ هوا

 هورف ( ةرأملا ۲ ردپعا لحر رب هدنزو هيج ( هؤج ) رددآ هبرفرب هدنچ
 ( ةوابجلاو ةبابملا ) و ی طعف یا :وأح مهناصا لا روند هفلنق هدنزو
  جارطایح لاش : رد هنسانعم كمردکرب بورد یهنسن قرفتم هدر زو هاتک

 | هعججاذا لوالاو ىناثلا بابلانم ةوابج و ةيابحوعداعدکوبجم یحو یمرب یرک یجم
 _ هلق كفلا و ینالن تاکرح كيج ( ابج لا ) ردطلغیصخهنیمسبیمسک هدارو

  بورونک نداروب نداروا یبوص هضعوح كاذک یمن هيف كيج ( یاب )
 | ةثلثم ابح ضوحا ىف هالا ىج و منع و موقلا يج لاقب : رد هنسانعم تم ردکرب

  هدنسهوقم فباظو و جارخ هوابحو هابج هروک هنقوس كفلوم هعج ان جو
 دانك كنوبف و رونید هناکم قمشیزاق وبف هدننزو اصع ( یا ) رنادعتسم

 موح نوجمارلهود بولک مدغم نوکرب هیویف هسک ندا قس یرلهود و رود

 اقا لاف ردبا فس بورونک یرلهود نوک یسنرا هکرونید هیوص یبدردکرب
 وح كوب (ةياجلا ) ردشلنا هحماسم فل وم هدارو كنعوح ابح نم لیا

 شیدو رد هنسانعم تعاج و محضلا ضوحلا یهو ةياجلاك ةنفح ل اه روید

 (رفهکردیسب رب ندنرلهزا و ردقشمد ( ةياخا باب ) رديدآ هیرق رب هدنساتق
 ات فاقوا روشوا قلاطا هبهکرکچ ( بابا ) ردهداستک هتتس هموتم
 زاق هکرونید هرلهعشا لوڅ هدننزو ایاطع ( ایابطا ) ردرمنم ند؟ کچ
 نوا هدننزو لاعتفا ( هایت ) هنلوا بصن یرظوپچ خاب هنجعا ءرک ص
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 هتفضصا اذا هتیوئا لوقت "رد هنسانعم كغدبا نامه دار و هبف هاوثلا هتمزلا اذا |
 لوقت ردهنسانعم قلق میقم هدر رب یمدآرب ید و هدننزو هوست ( ةيوثتلا ) /

 تام اذا نالف یو لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلوا و ءاوثلا هتمزلا اذا هتبوت

 اکرابم یوئماوازن لاقب ردیواثم یعجج ردهتسانعم لزنم هدننزو ,یوأم ( یوثلا ) |
 رونبدهنامهم و هتسانعم لزنلا بر رونید هنبحاص قانوق ( یوشلاوا ) الزنم یا

 هوا نانلوا بیترت و هئیپن نوجا نامهم هدننزو ینغ ( یوثلا ) هنسانعم فیض |
 هوئوهلاقب رونبد هنامهم و فیضلل ًایهماتبیا ایو هولزنا لاقب رونید هبهطوا و
 همدآ نالوا رواج هدنر كنيشرمش نيمرح و روید هرایفرکو ربسا و هفیض یا

 لاقب رونید هننوناخ كنيشکو ردبدآ عضوم رب هدننزو هینغ ( ةيوثلا ) رونید
 لوش نالوابوصنم نوحا ناشن هدرللو هبات و هب وت و هناه یا نالف هیون هذه

 هود نالوا دیعب ندهوا ها و هلوا هع رادقم یدق كنهسک دعاق هکرونید هلبم "

 هدننزو هوک ) ةوملا ( روند هتنالوا هدنس هروب كنتوا دوخاپ روند هنغاخب

 هنابسا هناخ ترم ترخو رونید هلیم نالوا هدنرادقم یدق كمدا دعاق ید وب

 هدشنزو ییح یوئ و هو هکیدد رلنعب و هدننزو یده رولک یو یعج روند

 كغزاق یرلقدبای قباب هدنرزوا هکرونبد هنغلاوب هرواج لوش هدنزرط قموپ |
 نیلاق یغاربط هو هدندنع راضعب و هیلترب بونلد مولط هکا راروق هشیرزوا
 تمالع هکشلیب لوب راردبابصن قويا ندشاط هنبرزوا اضعب هکرونید هرب كوه

 قباب هکرونبد هنس هلوقم هرواجم و سالپ لوش هول هکیدبد راضعب و نوجا قلوا
 هکردهنسانعم هبات ( ةواثلا ) راروق هنتلآ نوصا طفح ندرب یمولط یرلکدتا |

 هلاح ( ها ) روند هنغانب هود نالوا هدنس هروح كنهبوا دوخلپ دیعب نده وا
 نالوا هدنفرح ا ) ةرواثلا 0 ردنداجه فورح ) ءاثلا 3 ردعط وم ر هدننزو

 نوبق هدننزو هبن ةبثلا ) ايلا *اثلا فرح ىلع یا ةيواث ةيفاق لاش ردهیفاق |

 یک هردنام و لیغآ رونبد هنغاتب ||
 , هبل ( ةثلا و ) هدننزو یوح هلا مصق ( ىاجلا ) (» *ایلا جلا لصف «)
 هب یم ريق هکردنول هنوکر ندنناولا هود و تآهدننزو هوعح( ا ( هدننزو

 يح لاقب رولوا هدننول ینا رومد هکردقل رقشا قنالوب لوقیع ردقلزوب لئام
 ةرجیف ةربغوه و ثلاثلا و عبازلا بابلانم ةووح و هئح و یأح یلح و سرفلا

 روک ذم نول هود و تآ ید و هدننزو *اوعرا ( *اوئحالا ( ة*دص یف ةردکوا

 یوحا ( یوجالا ) يح ینعع سرفلا یوثحا لاقب : رد هنسانعم قلوا هرزوا |
 ی رکن رونیدیواح هدنشّوم رونید هن | نالوا هرزواروکذم نول ردنفص هدنن زو

 وا ولا رونید هب هظیلغ ضرا قتمارث یارب 4 هوعح وا هدننزو

 و یمن
):۷( 



 ]  هدننزو ینعم ( یننم ) ردمضومرب هدننزو ةالعم ( ةانثلا ) روند هثبخ نانلوا

 ِ : [نامز قوج هدرب رب هدنزو نع ( یوئلاو ) يق كن ( ءاوتلا ) هابلا راق |

 | ىوثب ناکلابو ناكملا یو لاقب : ردهنسانعم قغوق لوق ىلع كلا تاقا و تکم

 ا "یونا لا : ردهنسسانعما هاون هلرمسک تتهزمه ( هاونالا ) ربق انا «لوهجلاىلع
1 
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 | فاح لافي 4 رد هنسانعم انسا هيمو ةبابلا ىف اذگ نوفزرب هاجحا مردن مال
 ۳ | یی روب هبو ره هراسشید كوا تردو هانثتسا ىا هیت ابف سباب
 | یمنگبا هگرونبد هبهفال لوش و روک هالا یمجرولوا هدیرفوب یسیکیا و هدیناشا
 : | هارصشمرک هنشاپ ترد و هد ویغ رونبد یل هدن رکذم هوا شمراو هنش
 روید هرفس و یک و نوبف شمریگ هنسشاب جوا و رد ین یوم كاذگ رونید

 قلامرخو رونلواقالطا نوهکیدلبا افلا ینرهبنث هدروبزم نس هروکذم تاناوبح
 هدفدنلوا رانا و مپ قلامرخرب هایم روند هنجافا امرخشفثوا ءائفتسا ندنرازاب
 | هدنرلن زو یرمدب (یونثلا و ابنثلا) ردجافا نانلوا زارفا نوهسفنیدنک ندنییا
 روثل وا یالطا هنبرفاپا و هنشاب كنهود نالوا حوبذم هدنزو هفرغ ( ةيتئلا و )
 , ] انئتسا رولوا مسا اینو ینبم هنفیدلوا ردبا ءانتسا نوسغن یدنک یرلنا جان

 | قلا هکرد هنسانعم قلوا ین هود 4رسک كنم ( هاننالا ) ردیدآ .لحر رب

 | تیا فسو یدآ رب وا ابن راص اثا ریعبلا یا لاغب ردترابع ندقنراو هتل
 " اذا هیلع ینئالاغ رک ذبساک ردصاخ هحدم دوخاپ هلا مذ دوخاپ هحدم ردهنسانعم

 # ۲ هدأت ( ةبتناو) هیضف كلا ( ءانثلا ) حدلاب صاخوا مذوا حدع هفبسو

 لوفیلع رونبد هکلبا فسو هلبنهح مذ دوخاب حدم یدآ رب ردرلسا هدننزو

 ' صاخوا مذ وا حدع فصولا یا ةبلفتلا و ءانثلاب هربط لاغب ردصاخ هنتهج حدم
 ۱ یم هیلعی لاق رولوا لامعتسا قرهوا ردصءو رد مسا هبنع هدارو حدب
 ۳۰ هلس هروب و هنسنلوح تا هکر دهنسانعم ءانف هدنزو باتک ) ءانتلا ( ینئا

 | بحاص هکریدجرتم ردلوفنم ندهدبسنا و و روند هنغاب یزید كتمود و روند
 هانثثسا هلا صف و هلنینهف یون و هدنزو یرهب اب هروک هننای كحابصم
  فرسو ردهلیفرحنء ردلاعفتسا ندنسانعم.لبغا فطع هانثتسا ردرلحا ندنانفل

 نداناتسیلماع هکردرلشلنا ذخا ندانعم وب نویوص سپ رونلوا لامعتسا هنسانعم
 !.هاتثتسا هلغلوا دراو یریبعن ةيونثم هدهرابع ضعب و ردنرابع ندلیوحم و فرس

 | لجرلا اه لاغب : ردهنسانعم قاواقجا هدننزو وهس ( وبا ) واولا ردهنسانعم
 ٠ اذا هاها لاقب : رد هنسانعم هلواقم هدننزو ةاهابم ( ةاهانلا ) قجاذا اوج وهتب

 | تبلا یو لاخ : ردهنسانعم قغوف هربق و لزیوا هب ةماقالا لاطا انا ونو ءاوت

 اهب دنب ونا لوفت رد هنتسانعم كلا میقم هدرب رب یمدآ رب و هب یون یتمع ناکملاب
۱ 
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 : موب مال ,ریعب هدر اعتشا ضعبو رولک نینالاو ءانئا یعج ردبسا كننوک یمتربا
 تلاح یداریا هدنناونع نانئالا كفل وم هکرید حراش ردشلوا دراو هدنناونع نينا |
 رد نینئا هللامعتسا ترثکو نینئالا موب نالوا هدزنابز هسخورد ءانب هنغیدلوا ِ

 نالوا مناص ینوک یست ربا رازاب هج . رکلاپ امناد هلبرسک كن هرم ( یونئالا )
 هدننزو 0 ( ینثلا ) هدحو اياد نینئالا موصییا یونئا وه لاق زودی + همدآ

 ذخءون الیا [ ةقدصلا ىف ىثال ] ثیدلاهنمو روند هکملشا هعفد یکیا یشب

 ندراک رسو سیئریئو ابف عوحر الوا ةدحاو ناکم ناتقا ذختالوا امن مو
 تاق کیا ندنلبقو ندڪ وو روند هموق مالک بحاص نالوا نود هيرب

 همدآ رب هدننزو یدابلا ییعم ) یدایالا ینثم ( روښد هيا شلک وب ۱

 لوق ىلع روند هکملا رارکتو هد اعا قر هلوا هدیز دوخاب رب یاسحا |
 هدک دلک هلصف ند هود نالوا مذ نوحا را هک رونید هر هصح لوش

 كيم ( ةانثلا ) ردنا ماعطا یرلنلوا جراخ ندراق و ارتشا ینا یرب ندامرک
 ندابک یربغ كهللاباتک و رون دهپا شل و ندنس هلوقم لیقولو هل مک و یف |

 نانلوا باتکتسا ندهللا باتک هک ایوک رونید همالک شلوا خاسنتسا و باتکتسا
 یسوع هکرونید هباتک هحشزود لوش شعبلا دنع و رونلوا ۳ ةانثم و و أدبه

 بث لو مو هدن ردنع هدن رب لیتا رمسایب رابحا هرکصتدمالسلا هيلع و انس ىلع

 ءانغ لوفیبع رلیدلبا مع رح و لیلح یهنسن یرلکدد هرزوا یرلهاوخد بودا

 هکردنرابع ندرعش یرلک دید سود هدیسراف دوخای رونلواقالطا هب همغن برطو
 طارمشانمو هنعهلایضر رع نبا تیدحهنمو حراشلالاق رونلوا ریبعت یونثم الاح

 هنرمسک هرلا ( ءانثلاو ةيانثلا ) اهریغل دحاسیل ةانثملاب r ايق ءرش نا ةعاسلا |
 ید وب هدعسزو ناين ( ناینثلا ) روند هيا نحو ندلبق و ندکو هدرلن وب

 نرو هللا هروسکم یا ردهش یفج روند هننحاص زوس نالوا هدهبنرمیعتکیا |

 هدننزو یده( ۳ سل روسد هداف یارو رود همدا یراع ندرببدن و لقع و | ۱

 لوف لع روند هشقوب هدننزو هبل ( ها ) روند هر يا 8

 ةبقع یا هين اوکلس لا هلا یم فاک رونلوا ریبعت كالب هدیکرت رونید هلوب
 یرکا هرزوا هدام یاضتقم هکريد حراش هیلاوا هیف ةقبرطلاوا لبلاوا اهش رطوا |

 یرلناالعو لج تح هکرونلواقالطا هناوذ لوش هین و ردقلواشقوب و
 | لاق هنا بعک نع یور. ردئآ ثیدح یدارم كفلّوم ردنا اتثتسا ن

PEف نم قعضف روصلا ىف فنو ] یلاعت هلوق لوا هن اك قلخا ىف هللا ةي  

 ءادهشلا قمسل كلا نم هللا مدانشتسا نيذلاف [ هنا هللا اش نم الا ضرالاف نم و تو
 ۱ سخت 2 :
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 هدننزو ىلاعم ( یفاتلا ) تفووا ةعاس ىا لبللا نمینل ىم لاف رودرا یقالطا .
 هاوف یا *یشلا ی اثم لاش روند ها تکهنسلر یک ین هکر دبمج كنه انس

 هاذغ ثپآ تجر ثبآ روئلوا یالطا هنعوجم كم رڪ نآرف یفامو هااطو
 ناجر روند هآ نانلوا رارگتو هبنات ةر دعب م دوخاب _نوصجهبدلوا نرففم

 هدنرلتمکر كران ردهاف روس دارم دوخاب يکهر"رکم تبآ نالوا هدنس هروس ۲

 ندر هروس هج راو هب هءار ؛روس نذهرهب ؛روس دوخاب نوجخب دسشلوا رارکت |
 هدایز ند هلسف. ؛روس بولوا زآ ندنآ زویکیاو ندلوط افلطم دوخاب ردن رابع ۲3
 مو لافاو رولو توبکعو صسفو لغو عح ؛روس دوغا رد هروس نالوا ]

 دمو صو ميهارباو هک المو هابسو دعرو رجحو نافرفو سبو مورو |
 بازحاو ناخدو هاچ ناغحاو هدعسو سژمو فرخزو فارعاو نامفلو |

 هب رات یمنی كن هنوغالو كرل روبنط دوعلا یناشو ردنرابع ندنرل هروس ]
 یرافلپ روند هروبنط یللت یکبا نالوا روهدم نکل رد یم یدرفم روند |

 هبادلا یئاشو روند هنب رارب جاغروو ملکوب كنءهرد یداولا یانمو ېک هونمرو

 هلوبفلوخ ( ذباثلا ) هلبببس یرلکدلکوب دنرابع ندنراربد 4ب رلکسرید كراوط
 ربفل اهفنع ىننلا هني ةيلال فاش لافب هوا ركوب بوكا یوی ع ربغنم هکر ونبد

 رونلوا رببعن ییآ هک ردات یصطبا ؛دحاو هلرسک كتءرمه ( ناتالا ) ةع |
 نبا رونید هاناهدنعج ارز هبرسک كنانیدبا یننلصا كنسهلک نانناوردنتنیتوم |

 لاقب : رد هنس انعم قلف ییا ېب هنسنرب هدننزو هبرت ( ةينثلا ) یک هانباو
 هلثبسانموو ردذوخأم ندنوب هين هدفرص نفهکرید ریغح مجرثم نیننآ هعججیا هان
 هوینوهبنف رکا هدنراراعشابرع ءارعش هکهلوا مولعم یدنلوادبف هیداهسیفن وبشا
 رجززآنافعنباب ینارحزتنافو *لزنءو بیح یرکذنمكافف۰ رلردبا باذنح هايس
 هاوبقمع-نکلراردبا هبح ون هابهج وقاوا یکی بحاصعرتکآر لضهب یکی فی دلواهدن رلعارمصم
 4عاف هد رهاظخ رد لعافلا :دحو مم یلاعفا ین دارم هد رال و هکر دوب نالوا ی رحا

 ردششلوا لقن هباد انم هینغ هک یدابنلا ةدحومم رد ادنرب رکتد ایم ينعب ردلوغنم

 ..نیروط نسروط نس یلوق كيافف سپ ردینبم هنس هملاف ءانتعا لاکو دیک أت
 ردیراج یغد هدنس هلک كبل نالوا ریفلا عم ةغبص زوجت وب هک ردکید نب مهدبا اکب
 هت ( ا ) هنلوا تفد 4 هتککنوب هدرللحم نالوا یدؤم ھلنع اجب نون رئاسو

 نيننآ هدنزو بارغ ( هاننو) هدننزو انعم( یننم ) ردندحم هکر د دجا نبا هيف |

 ردرلا ودعم ندنرلهلک نیتنن نیتنئویننا نیننا ینمب رد هنبرلانح نیت نیتخاو نينآ ۴
 نیت نینتنو نیننا نیننایا هان تالجو یثءا اج لاقب ردکعد ردیکیا مشیکیا

 ) دازب ندن رلنوک هتفح هدننزو لا ( عتشلاو ) 4رک كت هزه ( ناتنالا |

 یتا
 و
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 وا تل قلا لما اذااهافنواها دنا واهفن آ وردقلا فا لاقت رد انقر

 رلیدلیآ ناب یرلهداموب هدنباپ ءاف هکهتن ردشلنا رکذ ادا یظتسا یر ص یوا
 لاق ردلمعتسم هئس انعم كجا یشاط قاجوا بول آ نوناخ جوا هسک ر ءاشناو ۱

 هرزوا یرلشاط قاجوا هایم تيم ( ناف وا ( ةوسن ثالث جوزتاذا لجرلا یثا ۱

 روند هب یناسنا تعاجج هل رسنک كن همه ( هیفئالا ) روند ههر شارد |

 لاقب : ردهنس انعم قلوا عبا هیسکرب هلیئوکس كرلافو یصف كرلا (ینئلاو وغشلا) |
 موقلا تبغ لوقت رد هنس انعم كما درط ینئو هعبناذا ایغتو اوف هيغشيو هاش |
 ندمر اکموزثأم یلبح كلرهکدو كلهنام کیدا رب هدنزوشت( ینتتلا )مت درطاذا |
 مراکلا نع هرصق اذا ءوس قان الف حت لاق : رد هنس انعم كلیا رمصاق |

 یرا جواو رولوا ه هدنلکد یغایا جاس هک رداغم هنوک رب هلی رسک كم ) دافتلا (

 قوح و جاوزا هلال تفددق تناک اذا ام اشا لاق روند هنروع ش هانا تافو 1

 IS هل ربك كيم ( یثلا ( روند ید هنر وع شلیا تافو یرا"

 ( هیفیوذ ) رد هرقر هدهماع هدننزو هبنهلب ( هبغیا ) ردبرک ذم كنطفل
 هروکسوا تم كفاق و یعصكنات ) ةوقتلا ( واولا ردع ومر هد هن لم یی

 هد زو تا وطخ رولک تاوق یھ حج هر شام هحرکس روند هباق نالوا ریبن ۱

 ردهنسانعم تکو بوروبق هلاک ی هنسنر هلبئوکس كنونو یضف ا ( یا )

 قوا یصکءاو ضعب لع هعب دراذآ یناثلا بابلا نء ابل ىب لا ی لاق
E E Eثلسالو یتلبل وه ب رعلا لوشو بنات ن نک یا 4 او دحا اذه لوق زد  

 دنمونن و م رم كیا نعي ةثلاثلا الو نیتم فالو ةر نال شه نا ردا. ریبک یا

 نم هلوا 6 هنمقلق هغاا هلشن رد هرک جواو یکیا ورب ندرب یغیدرووا هلغاوا
 باشیشعا ( هاثینن الاو ) هدننزو لاعفنا ( ءاشالاو ) هدننزو یات ( ىثتلا )
 لاعتفا یدا ءانتنا :یلصا هک هل یک كنهددشم هاو كنه. ( ءاتئالاو ) هدننزو
 یعوج یدنلوا ماغدا و تلق هبات هاغلوا بسانم هات منوی هس وهم ءا هد زو

 لاو یونئاو یتئاو *ونلآ یت لاف رداع تاکو بولکا ها هنسنرپ
 دج رد لا روم یا هک ك نزار تر زر

 بولرویقكنالب هيلا نتو هناقاطو هاّوق ی لا ءانا لاق روند هنناق تانهتسنرپ

 هنحافرو كنهرد یداولا یئورود رو هنمرویق دوخاب روند هنسغک روج

 ' ةقابنلا يو هفطعنع ق یا یداولا یئق اوذخلا لاش رولک ءانئا ىج دونب ۲
 موقرو روتبد یل هده هقان لوا كلذگ روید هدلو ینیدروغوط هدنراف یصسیا

 لاقبیک ادتکرونید نباص زوس نالوا هود ندنراکرسو دیس لسا كنعاجو
 3 ۳ قلط» دوخاپ هنتع نسب كن ھچک لبللا ی یو ایسنا دعب یا موقا یوم
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 ا 6 هبروا ) یدلبا هبانک ندنفبدسشواف هنب ر یرب كب راپ و روک |
 ( سا ) راوف ردبس هبنک ینهطا دبعم ن ارس ندا هدنرلنزو هبغ درعا

 اوطاب لجرلا اطا لافب : رد هنسانم قمآ مدآ هبوکم كناطو یصف كنان

 ( هاطثلا ) ۵ ىراذا ةملسب الع لا : رد هنسانعم قمرقجو اطخ اذا اوطا

  هدافجا كب 4 مسن كفلاو یمق كنب ( یطشا ) ردبدا كجو, هدنزو :اصح
 ا تإ هدننزو يها ( یطللا )قلا طارفا یا یطن هب لب رو
 مپ ىش كنان ( یطللا ) یطثلا نیب یا یطن لجر لا روند هناا
 بوپشيک هدنن زو لامتفا ( ءاطنلالا ). هنبانمم بک انغ روند هرلک روا ا

 (يمعانلا) ءابلا یغرثسا اذا لجرلا یطنا لاغ : ردهنسانعم یفلوا یغرتسءو تسس
 رد ردس» یی روید هسضش ندبا مالو فذف هرلسرع لها اماد هدننزو یماس

 ] لم ردبدآ اعرخ سنحر بصف كتان ( وملا ) واولا فذاق یا غا لجر لاقب
 . رولوا شوط روپ هغلوا هکرونبد هنغوروف شوب دوخاب هنل الوا یرب لوق
 ) بوكس كنهمجعم نیغو یصف كنان ( ةبفثلا ) ءابلا ردتفل هدنس هلك وعم
  عوجیا هبفا یا پاسا لاغ رونبد هننلاح رففو عوح نالوا یلوتسم هب هببف
 ۴ هوفم وهآو یو نوبف 4 رصف كفلاو یع تا ( اغنلا ) واولا 3
 هدنفادود كنسف نوبف شعبو رونبد هنب رل هزاوآ هدنماکنه تدالوو عنمو كنس

 ردهنسانعم كمهلم یس هلوقم یو نویق رولوا رد-ء هافثو رونید هغی رب نالوا
 هام هلمو ر روند هلوبقو ةبغ اشلا تنوس اذا اف وغني ةاشلا تغن لاق

 نوبف همدآرب يرسك كتهزمه ( ءافئالا ) ةفانالو :اش یا ةبغارالو ةيغات
 ۱ ah ینویفو ةاش یطعام یا یفتااغ همنا لوا ردهنسانعم كم و
 1 ك رمه ( ةبحالا ) اولا هافلا ىلع اهاج اذا ها یفا لاق : : رد هتساتخم

 1  یربنسنادجوا هکر ونید هنشاط یاجوا هلد.دشنكنايو یرسک كنافویرکو یک

 | ندرارودهدرا رهشالاحرلردباهدرلار حیف ورلردبانمو هرج هنب رزوا بوتاجهتیرب
 3 هنغایا ره رومد لواو هنبریره كش اط لوا رونلوا وییعت یغایا جاس هکرولوا
 ىج رونلوا قالطا هدهبغنا ازا روند بسم هنغایا جاس لصا رونبد هبل

 ۴ هللاب هللا هامر كولب رعو هابغبغخو ديددت كنايو یصف *رلءهزمه رولک قالا
 ادب هلا هامر هرالبا هبانک ند هیهاد هلا رلنآ بولوا ابقو غاط دارم ند

 هشوکایفربدوخاب هرب كسکورب ینفرطرب كنءرصن بوناچ شاط کیا اریز ردکعد

 ۲ دی ) راردپا ربيعت قلا ةا اکاو نوجا ماکعسا راردپا منمو هنس
 هدنزو ارجا ( هات الو ) رك تت هزمه .( ايالا ) هدننزو ليغ
 ۳ تا یخ یناجوا ی ي هرج هدنن زو هیرت (_ ةيفننلاو (
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 و هدننزو یو.( یزتلا ) الام بم رنک ا اونا ال نال نب نالف وا زا 1

 اذا عبارلا بابلا نم یرث لحرلا ىرث لاقب : رد هنسانعم قلوا قوج ىلام كمدآ |

 لاقب : ردهنسانعم قلوا قوج یلام یدوب هللرسک كنهمه ( یرثالا ) هلام رثک |

 یر لام لاقب رونید هلام قوج هدننزو یتغ ( یرثلا ) هلام رثک اذا نالف یرثا |
 یرئاویر لحر لاقب رونید همدآ قوج یلام هدننزو یوحا یرئاو یرتو ریثک یا |

 لاقب روند هبهنسن ,ناوارفو قوج هدننزو نارکس ( نارورثلا ) لالا ریثک یا ۱ ۱
 هدننزو یرکس ( یورثلا ) ردیدآ لحرر ناورثو ربثک زیرغ یا ناورث,ۍش
 ندنظفل یرت هلی كنا ( ايرثلا ) ةلوقم یا یورت ةارعا لاقب هنوناخ نیکنز

 رکلوا هدیک رتو نیورپ هدیسراف هکردیسا محلا ایرثو رداوبرث یلصا هکردرغصم
 یکاوک بولوا قبض یلحم ردندرغ لزاتم ردنرابع ندبک اوک بوط یرلک دید
 اف رعم مصلاو رولوا هلبرابتعا یلحم یریغصت سپ یدنلوا قالطا ندنفیدلوا رثک |

 هرزواقلوا بکوک تردی رکپهکربد :حراش جلایا ايرثلا تعلط لاقب ردیبلاغ لع كنآ

 انب هفیلخ دصتقمهددادخبایرئو ردندح یناهلالادجا نیا ای رثو ردیعسا ویق رب هد هکمای رو رد ور
 ردیدآ لراوصزارب هدنرادر وب یسهلیبقبراحموردیدآ تراع رب تدابعندهیننا یسهدرک
 لوقییع رونی د هغارربط كانمنو رد هنسانعمیدن و هلب مصق كفلا وىحة كنا (یرثلا )( ءابلا)

 ردهتسانعم ریخو هبلواروماح نافشباپ بول رقاس هدقدنلصا کروند هغاربطل وش ۱

 .هلاهفرونبدناورثو نایرت هدنسهینت روند هضراو ربخ وذ یا یرثوذ وه لاقب : ۱
 هرکصندکدشکپ بوروق یک یرکرب زولوا ردصم یورثو رولک ءارثا یھج
 تیدن اذا عبارلا بابلا نم یر ضرالا تیر لاقب : ردهنسانعم قعشموب بونلصا
 ۱ هدننزو ءارج ( ءایرثلاو ) هدنن زو هینغ ( ةبرثلا ) سیلاو ةب ودج لا دعب تئالو
 ناقشپای بونلرق اس هدقدنلصا ءایرثو رونید هضرا نالوا هرزوا روکذذم فصو
 | كانم كرب هل رسک كنهرمه ( ءارثالا ) یک یرث روند هغاربط نایلوا روماج
 ( دی رفتن ) :اهارم راک ادا ضرالا ترا لاقب : ردهتسانغم قلوا قو فا ط
 - هنشکدرغوو اهلباذا ةبرتلا ىرث لاقب : ردهنسانعم قعلصا یغاربط هدنن زو هیدأت
 یرو هتل مث ءاملا هيلع بصاذا طقالا ىر لاق : رد هنسانعم كمزا بوکودوص

 بویمردلاف ندرب ینرللا مدآربو هشراذا ناکملا یرث لا : رد هنسانعم قمهلوص

 (نایرثلا) یرثلا هيدي مزلا اذا نالف یر لاق : Pe قمروط بوشپاب هرب

 هنیمز رعق رومغی هکر دندانعموب یدشلوا رکذ هکردهینلت ندنظفل یر هلاعف
 بصخ رارد ناي رثلا قتلا هدرب جد یدلوا غلاب هغاربط كام ا بودبا ریثأت

 یبارعا رب و رونلوا داربا هدنضرعم قافنا تعرس نیلجرلا نیبو هدنعقوم ءاخرو
 | 4 رلبقیغیسق هکیدمد نایرثلا قتلا هلکلیا سبلت كروکرب هداس هرزوا یندب نایم |

 2 چرب 8 1

 شوک ات پ



IT TWIT Kona Î 
۳۳4 ۳ 4 

"۸4° 

 (٠ وللا ) "اپلا رددباحا رد هدنلزو ی کی ن ورظو ةعاج یا لبطا نم
 . هنبرذک دوخاب هسنغوبف كنامرخ هدنزو ېظ هوخاب هدننزو ېر ها هبفرف یټ
 ۱ روند هل ڪس اناغو شالطو هنب رای رف نادهو روند هنشالطو هنسېدنکودو

 اعز راخ راسو هپ را رف نام یرلفدردلوط بوساب 4اوچو هرارغو
 كجو ىح كن ( وما ) واولا رلردبا طسب هننئا ككوب هکروتپد هنس4وقم
  تکع اذا اوج ومب دبزاجت لاخ : رد هنسانعم یناوا تکاس بوب هئوکس
 ۳۹3 فو هلل اذا هعانم امت لا : رد هنسانمم كليا قب رفت هسکره ینمانمو
 ۱ کا اذا اجا لاخ : ردهنسانعم كلبا تاکسا 4رک كنم ( ءاتالا )

  یعف كن ( یدالا ) "الا رديدآ عنسومر هدننزو ارم ( *اودئئا ) واولا
 [ هنسهع كمف ناوسن فساخ هدننزو یر ( یدنلاو ) هیوکس كادو یرکو
 ۴ دول وا ثنژمو رک ذموو رذلماسش هنس هع كل روعو را هکر د ما لوق لع روند

 ےہ کدلادویم كتا رواک یدنو هلرسک كلادو یصف كنءرمه رولک یدنا یمج

 ریما هدننزو هیج هلبسهبنب رفصم ( هبدشلاوذ ) یدبا یدن یلصا هدننزو یلح
 یربیکو سر ؛رلبجراخ ندا جورخ هرزواههحوهنام رک یضن رلایعمامانینملا
 هلل هبنحن یاب ردب دیلاوذ لوفلع ردبیفل كسخ مان ریهز نب صوت رح نالوا
 نم کلب ېک ینا هم نامه بوبلوا لوف بولوا هسف كب یلا هکربد حراش
 نا ورع ندشبرف ناحرف 4 دئلاوذو ردشلوا بقلم هليا هدنلاوذ هفلوا ترابع
 . هرفح ؛دیطلغ هلبا رارک ردیح غبت ةمدص هدنس هعفو قدنخ هک ردییقل دو
 آما لا رونید هنوناخ یلهع كوب هدننزو "ارج ( ۰ایدشلا ) یدلوا راوب
 ۳ لاخ : رد هنسانعم قغالصا هدننزو اوه ( یدئلا ) یدئلا ةميظع یا هايد
 قغالسا هدننزو ودب ( ودنلا ") لنا اذا مبارلا بابلا نم ید "يتلا ىد

 لوح هدننزو هب ( ةيدئلا ) هل اذا اودن هو دب هادن لاق : رد هنسانعم

 یس هاوفم كابو ریکس نالوا ینآودا قوا هنجعا كنآ رلیراوس هکرونبد هبهبروط
 ۳ رد هنسانعم یمردنلادغ هدننزو هدأت ( ةيدتتلا ) رلردبا دنب هب کرتو عمو
 هفلفوچ هلنوکس كنارو یعف كلان ( : ورنلا ) واولا ماّدغ اذا هاد لاقب
 ةر یا ذورت وذل ها لا نوسلوا هلبتهج لام كرو سا كرك روتید
 تح لاخ : روند ههصک نالوا یعاغجاو ءاقتلا تنابرت ها رقو لافاوا سانلانم

 هبرفونو رتکن كلام هدننزو ةامرم ( ةارغملا ) ابف ارفلاورمقلا ىفنلب یا ةورت بل
 دنزوابب ( هارفلا ) هل :رتکم یا لالا ةارنم اذح لاخ رونید هثبخ نالوا تع)
 وراب لا لوا موقلا ار لاقب : رد هنسانعم قلغ وج بونل هدای ز لام دوخای سان
 لا : ردهنسانعم یفلوا رثکا یلام .تبسن هرتاس تكمدآ ربو یمنو رثک انا هارن
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 رب ندنلاتا نادمه هدشنزو یس ( یون ) رولیساب هدنلکخ بیلص توبوا
 EE ءاتو یتو ردنداروا ناثدحملا نايبوتلا نيسحلا انبا هللادبعو دجا ردعضوم |

 ردنفدارهدنرلانعم عیجو هدننزو هاط ( هباتلا ) ردموسرم هدنباب هینلا فورح |

 0 رک ذیساک |[ ر
 رب هدنلزو ېر ( ىأتلاو ) هدننزو يوس ( ىأثلا ) ٠١( ةثلتلا ءاثلا لصف ») |

 اذأ ثلاثلا بابلا ئم اوال هاثو ئشلا هجا لاقي: رد هنسانعم كلبا داسفا ییهنسن "
 . لاق :. ردهنتسانعم تمربو هداسف ةصاخ هلیسهلوقم برضو لتقو حرجو هدسفا ۱

 باریوه لاق زولوا مسا هدرلانعموو هوضنو لتقلاو حرجلاب هدنسفا يا م یأث "
 و ا تا ا مي یألا مظع لاقبو داسفلا حصي یا ىأثلاو ی ۱
 كمي دبونللوق نیلاق یزبب نکرکید كکوس یتشکید كنسهلوقم هرهطمو هبرقو" ۱

 مدالا .یاث لاق رولواشکید هحدب هک ردهنسانعم كلبا هجا یبیا دوخاب یبهشرت
 تک اکجرو فعضو رپسلا یقدیو هافشا ظلغب نا وهوا هزرخ مرخ اذا هاو

 هراپ هدننزو اوهو یر یاو هک کرو فعض یا یأثو یا هب لاش رد هننرلاثعم .

 ردهنسانعم كلیا لتقو حرج هلیرسک كنهرمه ( هائالا ) رونید هنناشنو هنس را

 هنوبق یشید ولشای كب هدننزو هرم (هواثلا ) حرحو لتق اذا میفاا لاق:

 هدنعلاش وند هب هیقب هح زآ شلاق ند هنسن قوخو روند هنوبق نو زو قرا زوندپ

 ردهنیسانعم كمردکرب هدننزو هیدأت ( ةيبثتلا ) هایلاریثکنم ًالبلفهیش یا ةواث
 هیلعمداذامالایلع چ لاق : ردهنسانعم كلاتموادم ه هنسنر و هعججاذا *یشلا يث لاق:

 رو هيلع یئاوهحدماذاد ز يلع یئلاق : ردهنسانعمكلنااث و حدم همدا نالوا هدنابحلاحو

 .یلاق : ردهنسانعم یقمرترآ و هما اذا!یشلایئلاقب : ردهنسانعم كل | حالصاعپ هنسن
 ردهنسانعم میظعت و همناذا یشلا ې لاقب : ردهنسانعم كلنا لاک او مامناو هداز اذا "یثلا ٠

 رد هنسانعم كلبا مازنلا یتتفرطو تربس كنب رد هسکرو همظعاذا هاش لاقب
  ندنحایتخاو تورض لاح یدنک مدار و هنریسب راس اذا هيا ةريس نالق ی لاش ۱ ٣

 هحاتحاو هلاحنم وکشی یا نالف یش لازبال لاقب : رد هنسانعم كلبا تیاکش

 ې لاقن : رد هنسانعم كلبا هئاغتساو دادعتسا هک اخو یلاو ن دنملظ كنەسكرو ۱

 اذا "فا یث لاق : رد هنسانعم كما عج ی رشو هبلع یدعتسا اذا نالف ىلع " أ

 (ةبلا) هعجاذا ربا ین لاق رولوا دض هلغلوا هنسانعم كملنا عج یربخو هعج ||
 لوق ىلع رد هتسانعم تعاجو روند هنطسو كطوح هلبغبفخ كلاب و نط كنا |

 ودعلایلا اورفن لاقب هلی كنا رولک نوبثو تابئیعمج رونید هرایراوس كولبر
 ىن یلصا هروک هنناپب كحراش ناسرفلانم ةبصعلا یهوا تاعاجج یا نیبثو تابث
 هدنع لاقل : ردهنس انعم تعاچ يغدوب هدننزو هیفن ةيببالا ( یدیا |
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 رز بوریو ناما همنآرب هرزوا برع ثدام هکرونبد هقوا لوشو اراوحو ةمذ یا ۱
 نوا لوا هدکذنک هربرب مذآ لوا هکا هوا موسم سا هدنا كتهسک نالا تاج 7

 راوجلا مهس کا هدنرانیپ هوا نومأم ندسررمن هلکمروئسوک بودپا باصعسا
 رب هنسانعم قلاق هپقب رادقمرب ند هنسلر هدننزو امر ( لئلا ) رارشا رمت
 رب هدننزو ىلج ( یلشثلا ) ینباذا عبارلا بابلانم الت اذك رهسشلا نم ىلت لا
 هعب# اذا هال لاق : رد هنسانعم قمردشارا یک کرک بوشود هدرا کیهنسن

 ) روال وا قالطا هندو هنسوریگ كتهنسسنر ردبعمم كن هبلتو لات ( یلاوتلا
 رول وا ینالطا هنبرافاا دراو هنب رلفر وف دوخاب هبرلبرغص كراتا لبخا یلاونو

 یولت ) رونلوا ینالطا هرلنلک هدنرادرا كنب راجوک نین ممشح نعذقلا یلاوو (
 كحراش ر دپسا هنیفس كچوک هزرطرب رد هلا واو دیددن هکه دنن زو لوف

 ثابلثلا ) ردفح 4 وا لدنس نالوا هدنر هسکسا كرابک وب «روک هنایب (

 نروغوط هچکدلک راهبهیعف كيم ( یلاتثا ) ردیدآ كب وسر هدننزو تاهّرت
 يح جا ۸ یا لاسنم مهلپا لاه رد هالثم ید رفع ارهاظ روند هر هقات نالوا

 هرک اذم هسک نالوا لع لها هدنزو دبانک ( ةبانتلاو ) ( ةوانتلا ) یو تفاس
 ءالعلا نم لاله ندبج ناک حراشلا لاق روند هکلیبا لامهاو كرت ی هسرادمو

 وه ( وهنلا ) واولا ةسرادلا نارجهو ةرك اذلا كرت یا ةوانتلا هب ترشاف
 (ءاوبتا ) لغ اذا اوهن وهتب لجرلا اهن لاف : رد هنسانعم لوا لفاغ هدنزو
 هنم ةهلاط یا لبقاانم "اوهت یضم لاقب رونید هکولب رب ند هصک 4رسک كن

 ) وتلا اواولا ) یدلپا ثیدحتیاور هکرد نوا تنب مسا هدنزو همس ( هبهت ( 
 یا وه لاق ردکعد كن هکرد هنسانعم انکیو درف هلدبدشت كواوو یصف كن ۱
 اوز راسف اوت لب ناک لاق هنمو رولک هاو ېمج رونبد هيا تاق رو درف 8

 رانو فلاب یاوتب هلبخنم ربمالا هحو لاخ رونلوا قالطا هب یراوس رف كیبو
 "نه غراف یاو لحر لا رونید هراکهنو راکب یهنو غراف ندنلفش ترخآ و

 ففوت اعطق هدلوو رونبد هنراعو ءانب ناروط بولیکیدو نیرادلا لغش ایلبوب 
 هسردبا هنکس بولیکربا اعونرکا روندهمدآ نالک یک قوا یرغوط سود هربرب |

 تقام هلاح ( ةوقلا ) ؛ینهجرعبال ادساق يا "ون نالف «اجلاخ زغنوا قالطا
 (یوثلا ) واولا ةعاس یا رامهللا یم ةو تضم لاق : رد هنسانعم یتامژ ٩ ۱

 جارا بالا نم یون لالا یون لاق : رد هنسانعم یلوا اله هدنزو اوح ٩ ۱
 هاو لاخ : رد هنسانعم كلبا كالح هل رك كتءزمح ( *اونالا ) كااح اذا 7

 هدلرورونید هبهنسن شلوا فلتو لاله هدننزو جغ ( یونلا ) هکلهایا ها |
 هند اقتل هود هکرداقم هنوکرب هدننزو اطر ( اوتلا ) روند هدآ نالزا م 1 1

e< 
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 ةبوتکلا عبتا ىا هتالصىلت لاقب رولوا شما عابنا یبهلفا هبهضیرف هکردلمعتسم
 هرذن یضق اذا لحرلا یلت لاقب : رد هنسانعم كلبا ادا ینردن هسکرب و اعوطت

 هر نم قمررخاب راص اذا لحرلا ىلت لاش : زد هنسانعم قمررخآ ندنایحو
 ( قموفوا یمالکر ه رد عا لوقىلع قموقوا مرک نارق هدننزو هناتک ) ةوالتلا

 هنآرق اذا ةوالت مالک لکوا نازقلا تولت لوقت : رد هنسانعم كعب ردندنسانعم
 ) تلاتت لاق .: رد هنسانعم قلوا ىب ردي هنسن هدننزو لعافن ( یلاتثلا

 قلقمبا هرخآ یهنسنرب هلیرسک كنز ( ءالنالا ) اضعب شعب ىلت اذا رومالا
 كجا ضیوش و هلاحا یهنسار هیسکر و هتعبتا اذا هایا هتیلتا لوقت 9 رد هنسانعم

 رد هنسانعم كمر و ناماو دهع همدآ رو هنلحااذا هيلع هتبلتا لوقت ۰ .زد همسانعم

 هدنتمذ نودمو ردشللا رارکت یو فلوم اهایا هتیطعا یا ةمذ هنیلنا لوقت

 تيق اذا هدنعقح تیلتا لوقت : رد هنسانعم قموقبلا ینرادقمر ندولطم

 هتیطعایاامهس هتیلنا لوقت : رد هنسانعم كمرو راوح موس همدآ رو ةیقب هنم

 هتسرخآرب بولوا هدنناماو راوح كنبرب هسکر هکردوب ینداع كيرع هب ریصسمل

 هتفیدلوا هدنراوح ردبا باصعتسا قوا موس م یعساو اعم ندنا هدکدلیا منع

 كيشود هئدرا یدلو كنهقان ءالتاو رولوا نیما ندنض رعت هدهار اننا هلغلوا ناشن
 ه هنسنرب یهسکرب ( ءالتتسالا ) اهدلو اهالتاذا ةقانلا تلتا لاق : ردهنسانعم
 هاعد اذا “ىلا ءالتنسا لاقب : : رد هنسانعم كفسيا بورغاح نوجا قلوا عبات

 لحر لاقب روند همدآ ندا عابنا هریغ اباد هدننزو ودع .( "ولتلا ) هولت ىلا
 لاقب رونید هنسیتنویوا كنهنسنرب هلرسک كنا ( ولتنا ) اعبتم لازبال یا "ولت
 بت یا ردقلاولت هنا لاقب رونید ه هنسن عیفرو دنلب و هولتب ناک اذا هولتوه

 > هرکصندکدویب یک کرک بولیسک نددوس هکرونبد هنسیروای هود لوشو
 12۷ رطافو كشاو رولک ءالتا یعج هوا رزک بوش ود هندرا كنسانا

 ا ولت و ردهولت ین ؤم یلغبلا وا رانا دل و یا اولت رب هتیأر لاقب روند
 زوکو رونلوا ریبعت شبچ هدیکر هک روید هغالغوا یادح رافحا

 6( وللا ) :روغلوا رعت :لقوط ك رود هنوف شوش ما
 یا اولت یرثشا اذا اولت لحرلا الت لاقب : رد هنسانعم قلا یماوص رطاف هلیفف

 لت لحر لاق رونبد همدآ ندبا نيب قوج هدننزو ینغ ( ىلتلا ) لفیلا دلو
 لاملا ربثکلا یا یلت لجر لاق رونید همدآ ولت ور قوچ یلامو نامالا رینک یا
 نوسلوا هنسن راس كرڪو نيد رک دیفداو هدننزو هبقب ( ةيلتلا )
 یا ةوالتو ةیلت هيف. لاق : رد هنسانعم هبقب یخدوب هدننزو همام ( :والتلا )
 ءالت اطعا لاقب : رد هنسانعم ناماو تمذو دهع هدننزو باصس ( ءالتلا ) ةيقب



 وف ابو هنالابح هد همدقم یره زو رولوا ند هپ هدنروس یمبدلوا ۱

 لبمقت ( يبتلا ) ردندص یاب ناو" رد یس ج. نب راپ لا دبع ندو رولوا |

 لا هنسانعم ناتسنلا مداخ دون هاو ٣ ,دشازو یهاس لا لهم یاح

 ۱ لاد هام سس رد اچ یدو رو ۵ا واو فرح كمابنا نکل یدلبا

 ۲ . كمدروسرب و تفکر وتابح اکسل امن قح هلک ابا رشا 4 رابه داهدتاک ر وداه.تابحارت

 هنن اڏا ؛یشلا تب لوقا رد هنسانم» نيب ثادبا حاسباو ناب یبهتسلر هدنزو
 ۱ هثدمعت اذا یشلا تبع لوف رد هنسانعم تما دسف ههنسا رو

 كلبا مدفو قبس هدننزو مس ( یا 71 ءابلا (۰ ةيفوفلا ءائلآ لصف ء)
 اكلات ( وبيلا ) واولا هقبس اذا ین ب نء بات ظا لاب : ردهنسانعم
 لاش : ردهنمانعم قلوا للا هنجنف بود,ا 9 هلمند هیوکس كنبو یه

 تب هاتو یصف كئالوا یا ( ةابسفلااو اول مع وا رغ اذا اوبن وبقت لجن

 فلز یعب هراهاوذ ولف رط یا هدنسهبن « بس ء ران ادف امرخ “ا هبله فلاو 4 وكس

 ءابلا ردطلف یرا هنج « هوسنلقلا او هداروب روید هرللاد هدرخ هدنززط

 هفوس بنص ندشع یر ديد لغ. دزو ېظ هلا هنلنم یا ( ی )

 (( یانلا ) ءایلا هدننزو ةاصح روید ید :!." رونید هنغوبف كامرخو روسد

 ] "یندمب اطبع بویئوط ندرب ینبا رب 4نوک-- تكنارو یصف كن ( یرنث )
 ۱ ( هارتالا ) یغارن اذا ثلاثلا بابلا نم ابر هبذ یون لاغ : رد هنسات»» قعوط
 5 لا : رد هنسسانع» كلشبا هعیاتم لاتا نر هجا یرارا رت تمره
 ( :اساننا ) واولا :رتف نیلع لك نيب ةرتاوتم العا لع اذا لس.رلایرت

 . ءاذآ اذا هاسا لاض : رد هثسانعم كلبا ١ و تا ینار و او ةاساوم
 :e رد هنسانعم كلا روسو لظ هد کر ولا ۵ فّتساو

 الغرکس- هدننزو یمس ( یعنلا ) ها هبا راجو هلظ انا هوتی هاطت
 نا ) رو نع ۵ تدا بابا . ابعت لخرلا یت لاش 7 رد هنباتفم

NEو یکلبودامادفا هضءردصب هلارفس ین.ءاوک زبق یتیم  
 ویروس راب اتفن لاق : ر»هنسانمكاوکت رب :غتغتبویمهدیا
 . هدنزودرم ( هفنلا ) ردهنسانعم امت ۹ زور ( یفتلا ) ایلافیوهیطشنا ددارا

 ثدرآ پوبوا هنسک رب هدننزو وع ( رلتلا ) واولا یدنلواناپ هدنسدام فغفت
 ناي كحراشهتیمرک هنیلت لاو تعبنا انا اولت.ةولت لوقترد هنحانعم كنك
 لوا ةن انعم كلا + درو ردلوج هل ویزا و

 5 رد تن انن كل لوح یداربو هتک را یا هنع تولتو هولت لوقت رولوا
 مب یک دو هد هدنزو هیدأت ( هیلتنلا ) هنلزخ اذا هنع تولو هنولت لوه

 هن انعم ي O هنناذا هتیلت لوقت : رد هتسانعم قنوا
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 ی نو لنطعتو یلحف مو هالغا يا عبارلا E a اودا
 قلوا لز د كئاب ( ۳۱ ( یدلیا تیاور ند هورع ردندنیدحم هدننزو

 ثلاثلاو عيارلاو سمانا بابلانم ءاهبو اهبو ىهبو مالغلا وهب لاق : ردهنساتعم |.
 2 و هنسح یا هواهب ییبع 'المدق لوقت ردلمعتسم قر هلوا مباو نسح ا

 ( ء0 هتم یا ۷ نیلا دور ءامب فطلاام لاش روتند هندنمالشیا كنکونک
 مت

 لای و > رال E ۵ زد اتم ES ءاهب 9 نسحب هد زو ةاواسم |
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 یا رک ەر ابال ١ ) نساب هتبلغ ۶ یا هنوهبف ةاهابم هنیهاب لوقت
 E ۱ ۳ :لطعمو 8 راق ۳ ی زق اذا ءانالا یهبا لاق زد هام ققلاشوب 1

 و 1 ۱ ار

| 

j3 زو لززکو ورغلا نع اهلدوع اذا لیخا یهبا لاش ردلمعتسم 4مسانعم یملق  

 وات ( هلا )هه انج اذا ا ر
 (تیهابلا ) هلعو همسو ادا تلا یهب لاش : رو هتنماتمت قع شكك یو |
 ءا ( ىحابتلا ) ملا ةعساو یا ةبحاب لب لاقب رونید هل ویق شیکک یا ۱

 هدننزو همس ( هیهب ) اورخافت ادا اوهابن لاق : رد هنیسانعم رحاق هدنژو |

 ناو ) (ي ناو ) هدننزو یع ( یلا ) یدلیا ثیدح بیاور رد هبات ۱
 ن ی ناو یی وه لاقت روند هنصدخش هبام و یدو سیسخ هدننزو دادش ) نايب ۲

 السا هلع مدآ ( یی ی یه-) ردد یاذعم لنوو سیسخ يا لای ناو ا
 :قرفتم هفرطررر نوک 2 ١ یردالوا راس هک اتقو یدیا ندندالوا 1

  یناشنو مان دعب نم هلغلوا ديدان نکبل بولوا مزاع هناجرب یخدلوا هدنراقدلوا ا ۱
 هد هک نالوا ردقی و مانک رب , رع هلتسانمو هکر رد حراش یدلوا سوسحم ۱

 E ةلابب ) ردد رد هدننزو . هيم ا ن لاله نن فسو و رلیدلیا لامعتسا ۳

 ۱ هک رد هتسانعم هلا تکصضا رداعدو یعام ندلیعفت هکر دیدشت كنابو یصق كاب ¡

 كم ءاج .دوخاب ك“ رق دوخای ردکعد نوسلق ناداشو نادنخ یس اماد یلاعت قح

 راتهتسانعم لاو دوخاب ردکعد نسردشواف هکبولطم یسامادیاعتقح هکر د هنسانعم |
 فل كلایح ردکعد و ناکتسا هتنح یاوأم دوخاب ه هعیفر لزانم نسا
 .هنظفل كايح ضعیلا دنعو ردشم ا باق هفلا یسه مو های یواو نوجا جاودزا |

 ردلکد هجوم لوقوب و راربد كاببو هللا ابیح اجو دم راب رع ارز ردعایتا |
 ۱ ثیدح ف ةياهنلا یفو حراشلا ل لاق هنساتعم كيلع هللا لس ردندتیص طفل كابحو

 هيلع لبرج ءاج ىح كصضي إف ةن ةئام هنبا لتق دعب مرعسا هلا مالسلاهیلع آ٣
 .كللجع لییقو ككحتا هانعم لیتو كال عابناوه لبق كاببو باكابحلاقق
 ا ز زود و ها لبقو و ةرحلاب e وب یو
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 ۲ تن هبه كه ( انا ) اش ةا ادا ءاد لاب
 زولبد هرلک روص یراق اسب وا بوپ کا افطأ تاشو رکھو

 و لبس هی رفصم ( نب رطلا ثب ۳وزب ويم كسبو
 r هد رخ ب«دن ناق نا هداج هک رد 4. امم

<oرا تانورا عدو مالا ؛ كيلع یا « ینب رطلا تاب كنع تو  

 نم ادونل رونه دارم کروند هنکخوک هود 4دن كواوو یھ کتب ( ربلا )
 هکرونبد هنرؤس یسب رواب هود شاوط هلا قرت دوخاب هلا ناو ردیس دوب
 یاب ردا كتب زواب لوا لوا نمریو دوس یا هدندلوار اله یس رزلپ كە
 ین روابیمان رازاب هدننروس یرواب هنبمب بورد رط هللا ییتآ اب ف برزو
 نوو هساعم دامر روند هوک ویو ردبا راردا یفدوص 4نلفب اک ١ بود. نظ

TAةو یط ( یلا ) رد « و قنوم ر از ىد ىز ی )ا همدآ یر  

 4نف ربش کاخ اذا اب یوم یوب لاذ : رد هتساتمنا تکی ۱ ةنجبأ كسدآ 7
 ۱ عموم رو هنسانعم هزافم ر رود r رو 4ا هدحو» یا ولا ( 7 4

 1 زدن داد "ییاسا 1 هلی نا ( ناو ) ۰ ۳3 “ ( یو ( ېک وا ۱ رضد ۳ 1 ۱ 0

 ( یب ) ردیدآ یداو ر هدیدروب هب + دمت رز 4یس4دیس .ینهاع ) ېز 9

 | هدنازو لفوف ( هوب ) ردندحو بن یا نر ن یاب ردداسا هدنزو لک ۲
 ۱ ىضف كتاب ( ولا ) زاولا رد هوب نور یر رادیعا تعاسجرب نداد و ۱
 ۱ هنزل داخ ربش روید هوا هحهفشب نالوا دک را كرفوا 4 تنوکم ۳ 3
 ۲ بادربسو تویبلاماما مدفلا تییلاوحو ويلا اودمف لقب رولوا یمهطوا ی 3
  رولکومو رواک ایل یمجج رونید هنغاتب زوک اشک نان اقا هدتتآ رب و ۹

 | ولنادیمو یدبا وج یرالسا هدشزو یټ رواک ںہو هلددشت : كوأوو هد ۱
 لوق یلع هنحما ثاسکوک هدندبو روند «هتسن مساو اقاطفو روید هسرا نشکک ۱
  هدنن رافنانهبک ینه ثاماح افلطهو روند داغلار + وط كس روعج غار لا ر فع 1 5

 ۱  یدماومالصا هکهدنن زولعفا روکیماو رولک "با مجرونیدهنغات دلو نک رولا نی ن
 ۱  یکرونانییدلولالبقمو فا هل رنسک كن ر واک ی ردزب حنک تلاحو یه اب روک یر : ٤

e۲ جد ھا جرف یب یکوا تجر بویلرا مو لک تو" هب رابغ  
 2 جرار وم لحم هدام یا. رو یا رک دم له رروا ی

 هو 4 ۰

.0 

 .لیقم حا ردم الم یسلوا دنو لیفم فا روا نکن رولوا خرا 3

 0 هنتزو ( یهابلا ) رظندف هاوا ىج ةر وصد یژرع تکع هننوا ۰
 ۳ REN د یا های تیپ لاغر زده اخ نال را ۱ ِ

 ویلاد.راهنزو وب( "یی )رد هن سابق

EE ۵ 
1 
5 1 
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 كس 0 ار ز ,ردلکد نوا اب ۳ دف رم رولوا . تات هنر

 هدارو فلومو یک ءرصثو همطافرولوا موتفم اباد هدنروص ینیدلوا فلا یلبقام |[

 اش : ردهنسانعم قللغوا ردعسا هدننزو هوا ( ةونبلا ) رد ۳ اس رق

 یعض كناب ( یبا ) ردراو قالغواو قلاباب هدنرلنس ینعب ة ون و ةا امین
 یک/ تبا ابو تبا اي ردرلتغل هلیعفو هل رك كئەد دشم یاب و یف كنوو |

 یا ییا دز وين ىلضا ردفانم هلته یاب ردب زغم تكنس هک نا و و

 قالطا .هنهش اطر هدفلن قرهلوا قلم ردیعج تكنطفل نا ک ی هک و
 ناورشون رلیدلوا نکاس هدننکلع نم بولوا ندمح یلصا ۳ رونلوا .

 یناقا مداروا بور دنوک هندادما نزا ید فیس نالواز نعیلاو تار
 روند یون هلادر هن درفمو یواتا هدنراتسن ریدلیا نط ونو لها كرهدیکو
 رولوا تت وما هک رل رد ها بودا یالا.ءاه هته ناو هدینزو یوم

 لع هلن ردلکد ینبم هرزوا یمهتنا یسهلک تناماو هنس انعم رتخد روند هزيق

۱ 
۱ 
 أ

۱ 

 لادا. ها هدعب بولیر ونک هینح ياي هنرخآ,نوحا الا ادتبا ردتفص ةدح
 تن هرم ۳ الا ( هلنیتعف روند ځد یونو روند ین هدنشنسن یدئنلوا |

 ٠ هللا یر ناسح لوق هنمو ردهیلصو یسهرس» یک ناو ردهداز مری ما رو ۱

 هکر دربقح مرقم انباهاغا انب مرکاو الان مرک انهقرخیباو ءاقنعلاتباتدلوءهنع |
 i رمه كنسهکنا لنععب aک ردرلشلنا رب رحمت هع" روب هدهرد یر رح

 تفص نلعلا نيب نامه ىف كن هءهوتم همه ارز رلردا طلغ هل ربا فذح
 .تدشهفوصومكنفص ارز نوسلوا بقلوهینک ك رکو عسا رک ردرصه هنعوقو

 عقاو هدنلبقام .هیلع ءانب ردشلوا هدنلزنم هدحاو هک هل رابتعا هرج یا ندنلاصتا

 ادعامندروبم نطومسپ نارد كباعبو مرهمار الثم بودبا فذح یتیوتب ندجا
 لصتم هری یسهلک نالوا ردترابع ندلحم یشبلواهک ردبزال ینانا تنهرمه هدلحم

 دضتملا كلوقک ردقلوا یاضم هریغ كنبردپ ىناث كنبادیز اذه كلوقك ردقلوا ۱
 یدهلا نا نساوبا كلوقك ردقلوا بوستم هیالعابا ثلاث هللبدقلا یخانیاهلاپ |
 ردقلوا عقاو هدم اهفتسا سماخ,یولنا ابعک ن ناوح ردقلوا مقاو ربخ عبار هاب |

 فذح هدنرلعقوم بقلو هینک راضعب هروک هنناب كاهش حراشونا ممتدحوحم |

 فذح هدهسرولوا عقاو هدنکوا لرطسرنضهبوهلوا هلازلنآ یراهتشا هکرکم رازطبا |
 یجب تەب ر و لی دس هدام ءان هدنزو یان ) یبتلا ) یهتنآردحوحموب نكن ررطا |

 ] تش تساحاذا 1 نالیغ تش هدا تیدح هنمو رگ هیت انا قلوا هدنسوباپ |

 بورک ینرل هجا هلغلوا ریبک یمهنالفوزومم یدوحو ییعب یبلا یا |

 4 هم انعم كدا لوغ وا ییدآ رب ید درولوا هدنس وباي As هبق هدقد د روو

 .aan ویو یورو ت ی مح چ
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۱ 
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 ق[ قلب وب دو هدنژو لامقا ( ءاشالا ) تفسلاا اهرتو ىلع سوفلا ت
 [ لاقب + رد هنسانعم كلا ینافز هلا هحوزو ءام ينم هاما لا : رد هنس انعم
 ؛ ردقلس انعم ىفمأ هام دوب هدا زو هدأت ( هبنبتلا ) اهف زاذاهها ىلع یبا

 رواک ینب یھج رونید هوباب شللاب بم و یرسک كا( قبلا ) ہاتبینءاسلاب
 ( ةبانبلا ) 4 مسف كفلاو ىم كلاب رولک ىنبو 4رصق كفلاو یرسک كلب
 فرشو دج یفر هلوا مساو ردسهو یدنلوا رکذ هک رد ردص هد زو هانک
 همدآر رك كن همه ( "بالا ) فرش یا ةباب 4 لاه ردلممئسم هنسانعم

 لوقت یک هثسا رکوشاط ردهنسسانم«تمر و هنسنینحاپ هاخدوخاملءرب و ترا ومان

 یفاپلا ینصسانم دیو ردلعافیسا ( ینابلا .) اراد 4ینمامواهاب هتبطعا اذا هنینبا
Eكب هنشب رک یرفب هکرونبد هاب لوش ( ذی ابلا ) ىدلبا ما  

 هک رونید هزادنا ربت لوش ةانابو ردبولفم هفلا ءب هکر ونب د یغد ةاناب هوا نقب
 نهیا :الب لحر لاقب ه4وا رولب روآ بولیکا هرزوا یشب رک كباب نکرانا قوا
 دم روئلوا یتالطا هبهمظنعم ةبمك هدننزو هبنغ ( ةبنبلا ) یر اذا رتولا ىلع
 ندنیشبم هبرسکو ىضف كيم ( ةانبلا ) ردنوخأم ندها هک ی شان ندنفرشو
 ردلماش هنس هوقم هرفسو هداه-و دعقم روید هب کرس یک هرفس نالوا
 اربا ( هنسأنعم هببع روند ههبکحو هنسانعم رتس روند ھه هدرو هتسانعم

 هنمو روئلوا قالطا هنب رفایا كنهفاو رونبد هنب رلهغروبف سکوک هدننزو قاو
 یسهدوک هلا هطوبیح یانو یصفتا( رسما نا )تو ماقا یا هباوب تقلا لاقب
 هبا هلب وط یا هدارو ةينبم یا معما :انب ةيراج لاق روند هزیف زبع ولتا

 ىلع ( یب ) هنسانعم هنییم رد هدرفم ظفل تاب ارب ز ردطلغ یرلهفشن تانب
 هدماش هلبسهخیص لوهحم ثنّوم لبقتسم ( ین ) رضدآ هدلب ر هدرصم هدننزو

 | لسا رد لغوا دارم هکرونبد هدلو هلبرک كنهزمه ( نبالا ) ردیدآ ممومرب
 : هدننزوپابسا روک ءانبا یمج یدنلوا فذح واوو هاب هنیتهف یداونب دوخاب ی
 | یکی دلبا انب كردنا ارب ز یه نماد هاب یسهک نا هروک هاب هد هاصبتافلوم

 دففن دوخاب هابسهب رت دوخاب هثبخ نالوا لساح ندنتهح هنسنر اذهل ردنراع
 . رونلوا قالطا نا هفانسالب هسلوا یایق ترثک هدنما كیآ دوخاب یتمدخ ترک اب

 وب سا كنس هلک نا هگردموس هدحابصمو ېک لیبسلا ناو برغا نا الثم
 | ردرسیاو لقا ندنتهح ربیغت لوفوو هابرسک كلاب یدیاوتب دوخاب هلنیتتف یدبا
 و كنطنغل تخ هرزوا یلوف یاسکح» رونبد تش هفل قو ها هدنش وم

 یمأت یاثعم ةلکارب ز رد ءاه هدنلسا لواو رونلوا فقو هرزوا ء6 اچ هتناتک

 | فقوو .لصو ردهیلما را. كب راەلك تخاو تخ ا هکر دموقرم هدءردو ردنعختم
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 هب یعزش فبلک و مغ یا هالب هباصا لاقب نوجغب دو ردبا هدوسرف بودیکسا ۱
 نوجغي دلوا یهلا رابنخا دوخاب نوجغیدلوا تفشمو تثحم ةنادا روئلوا قالطا |

 ماطق ( ءالب ) یدنلوا زکذ هکهتن رولوا هلل راتهح تنحنو تم یهلا ءالبو
 لابلاو ةلابلا )گالبلا یا رافکلا ىلع ءالب تلرت لا ردیجا كتنحمو ءالب هدشنزو
 لوقت رد هنسانعم قمرباق هدست زو ةاواسم (ةالابلاو ) هلب رمسک كناب ( ءالبلاو

 مضب لبارلو ماللارسکب لابا مل لاق و ثرتک اام ىا ةالابمو ءالبو ءالابو ةلاب هیلابا ام |
 طاقسسا ءاي نکلای هدالوا ٌهغیص ماللا رسکب لبا مو ماللا محو ءابلا عفو ةزمهلا
 یدنلوا فذح فلا نوعا نک اس عاقجا هدهیناتو یدلاق هرزوا لاح مال بونلوا

 هرزوا سابق ریغ ندروکذم باب یرلهلک لابو هلاب هکرید حراش یدلوا ه
 یسهلک لابو يک هبفاع هافاع رد هبلاب یلصا كنهلاب ردراردصم مسا دوخاپ 7

 كفلاو یصف كلاب یلب ردىدآ عنصومرب هلیعف كنم ( ءالبال ) ردجن ندهلب
 نانلوا دارا هبطاخح رد دوفعم نوحا دجو ین ردم اهفتسا باوح هلرصق

 تلقو دیز ماقام لبق اذاف رد نن كرت یدافم ارز ردا باجا یلاوس ینعب یلوق

 رب نقلا هانعغ یلب تلقو اذک ناك سبل لبق اذاو مابقلا تاللا هانعغ لب باول اق
 هود .بوبازوا توا دزو باشیشعا ( ءالیلبالا )۰ ینادعبالا نوکتالو تو
 هل تنکعو لاط اذا بشعلا یلولبا لاقب : ردهنسانعم قملوا رداقو لباق هغمالتوا

 هلبم كنا .( ناینبلاو ) هل ريك كناب ( *انبلاو ) هلت وکتس ونو یصق
 او این تل ی :E : E وباب هدننزو E ا

 فافز هلبا هحوزو هعنطصا اذا لحرلا ىب لاقي ردلمعتسما هنسانغما بلا نایحاوا |

 بول روق" هدر ارس رپ .هدنز رط كلنبح هجک ینجهلوا لخاد ةسو رغ اباد گردو ۱

۱1 

 سس س ا

 ) ه٦ ( عبار 0 ها

 سس سس بس تا

 یک هکایوک رونلوا ق ةالطا ههودناو مغ رولوا مساو یدنلوا رکذ هکرد ردصم |

 : نکی نون بوئلوا لیزمت هنلزنم فورح رخآ مال هلغلوا طقاتساب ندن رخآ ار

 ۱ ناب ( قبلا ( ءابلا یدنلوا ناب هدئس هدام مال هدننزو . فر ) یبوذ ) لبالا

 ا نویوص هملکنا ا تیر ان 9 لاقت رولک تاب یا و
 ۱ هوزوا هدحاو تلاح یعیدحاو برض و نوطتم لماعلالی رخآ تا[

 كلوا همدآ رب "ان و روئلوا قالطا بارعا هنلناقم ردنر اب :نالفلنوا :تبادو" مزه

 . برعتیداع هکرید حراش اهفزاذا هلهاو هلهایبع ینب لاقب رلمعتسم هنسانعم تا |

 , یدوحو ابو زلردا بانک ندعاجو ندفافز هلتتس اتم و ردبا" لوخد هدنحات "

 :هجنا هلو هتعبیا, هند ماعطلا :ینبلاق ردلمهتسم .هتسانعم كمردتلتوق بودروعسا |

 . .لاقب ی قلوا دنا هجرخ لنت قیر فرش تو
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 | | ذات ثیلپ لاب : رد هنسانعم وال هف  هدشزو یرح ( لبل )
 اإ فورعم رز هدشنزو یر ( لب ) ةبلب تلمج الا ابلپ لوهملا ىلع
 هدبرفم لبق كنا( هنابلب ) يک یولع هنبنعف روند یولپ هدنتبسن ردبآ هيف
 بوپهنس نوا كسب ینلاح كن هنسنر هدنن زولاعتفا ( ءالبالا )واولا ردیدآ هدلب ر
 هروک هن اب هدراصب كفلوم 4 ربنخا اذا هنبلبا لوف ردهئس انعم كليا ناسا

 هک بوک یسانعم رابنخاو ردعووم هنسانعم كهکسا یغد یس هدامولب نالوا هبواو
 یدوحو لالطا هالب هتیبسمو مو رولوا شفلسا ېپ هنسن لوا هلا رابثخا تراک

 یس هل هلا ءالب كماکحاو فبلکتو رد هبروصت قنلوا ردبربب بودیکسا هک بوک
 هنر ثفشمو تنحم هئادبا هسنبلا فبل اكن ةا ىر, رد بم ههجو جوا
 لات نح ثلا ردن ارابثخا فبل اکت ینا رد هدوسرف یر دوحو ه وک

 نومنسص ی رللبا رکش رولوا هلا راسم ءاک یر ابنخا یدابع كيرلت رشح
 ارز رولوا شلوا ءالب تو تنح هلنهجوب نوجعرللنا ربع رولوا هناراشساکو
 هلق وفح هل رکش كلنا مایف هنفوفح ؛لربسو ردیطنفمیرکش تهعو یربس تنح

 هلایمر رع لاق اذهلو ردشلوا نیئالب مظعا تمم سب ردرسیا ندکللا مایق
 نم ههحو هللا مرک ىلع لافو *ربصن ف هارمسلب انبلبو انربصف هارمشلاپ انبلب» هنع
 مکتولهنلو ] یلاعت لافو هلفعنع عودخعوهف هب ركم دف هلا لعب إف هند هبلع مسو
 رولوا هنوکییا هالتاو ولب نالوا هنسانعم رابتخا هکیدلافو [ ةنتف رهطاو مشلاپ
 یربو رونلوا ناما نوجعا فوقوو كاردا یننیفیکو لاح نایلوا تكمولعم یرب
 رولوا ینبم هد هنسنکیا هجهاکو رولوا نوحا جارخا هحراخ یتنادرو تدوح

 لوقل ردلمعتسم هنسانعم رابفسا هالتباو ردینبم هب ین قش یهلا یالبا سہ
 هلرتخا یا هنیلتا لوف ردهنسانعم باضناو رابتخاو هنربضسا اذا لجرلا تيلتيا

 ىا [ اماما اهل نیل ] ةفب ذح ثیدح هنمو ردطلغ یرل هنج هنربتخا هداروپ
  كلبا بلط نیم ند هسکرب هدننعخ كلب یهنسنرب و ةيابنلا یف اک اماما اهل نراتها

 کرم زمه ( ءالبالا ) هفرعتساو هفلعسا اذا هالتبا لاقي : رد هنسانعم
 : ردع همدآ رب و یلربخاف هت ربتحسا یا ین الباف هنیلتا ل لوقت ردهنمانعم كنا رابخا

 ۱ همیآ رو هبقف هبلا هادا یا ارذع هالبا لاقب : ردهنسانعم كلا داريا عنقمو"غیلب
  یدعنم هلفلوا هنسانعم كلیا نیعو هفلحا اذا هالبا لاق : ردهنسانعم تكمرو نبع

 6 "البلاو ) هلیعخف كتاب ( ولبلا ) فلح اذا لحرلا ىلبا لاب رولوا مزالو
 ۳ هالبو اولب هولبا هتولب لوقت ردهنسانعم كلا ناضما یندو هدننزو باصم

E O CO 
 تا ( هالبلا ) رونید هتنمو فیلکت نالوا ناجا ؟دامردرلعا هیرک
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 | لحرلاکب لاقب رولوا دض هلغلوا هنسانعم كليا نغتو كنهآ اکیو رلیدلیا صبصخ

 یکبو یک ةانعق رولک ۃاکب یعجج ردلعاف مسا هدننزو یک اش ( یکابلا ) ینغ اذا

 ( ءاکیتلا ) یکدوجسو دجاس یدبا یوکب یلصا هک ل رسک كفاکو یعض كناب رولک
 لاقب : رد هنسانعم قلغآ قوج لوق ىلع قلعآ ردردصم هلرسکو یصق كنات

 لاقب : ردهنسانعم قلغآ هللرسک كنءنمه ( ءاکبالا ) اریثکوا ءاکب ینعع ءاکیت یکب
 هغلغآ هرزوا تیم یبهسک رب هدننزوهبوأت( ةیکبتلا )هءاکب بحوبامهبلعف اذا هاکیا
 هرزوا تیمو هیلعءاکبلل هحه اذا تبلا ىلع هاکب لاش : رد هنسانعم قمردنق
 هيلع کیو هاکب لاقاک هارو هيلع یکب یا ہاکب ۔لاقب : POE قلغآ هلا هرم

 یند هدنباب همه هکهتن رددرغم ةاکب ردیدآ تابن ر هدننزو اصع ( اکیلا ) ءاکی |
 یی لحر لاقب رونبد همدآ ءاکبلا ریثک هدننزو یضر ( یبلا ) یدنلوا رک ذ

 لاقب : ردهنسانعمقلواردبا اکب عنصم هلحوکهدننزو لعافن ( ی ابتلا "اکیلاریثکیا
 هدم( هب وک اب)ردمدآ كغاط ر هدهکمهدنن زوناتک (؟اکیلا )* اکبلافلکتاذا ظعا ولایکاابت

 یعهفكناب(البلاو) هبرصق كفلاو یرمکكناب(یلبلا)  ایلاردندنلاجا دن ردردیدآ هدلب رب
 ( هالبالا)قلخاذاعبارلا بابلانم*البوالببوتلا ىلب لاق : ردهنسانعمكيکسا هل دم كفلا و
 ( هیلبتلا ) هقلخا اذا بوئلا لبا لاق : رد هنسانعم كقکسا هل رسک كنم

 |( للا ا ةقلخا انا بوئلا لب لاش: زم هتان تیک یدو ا

 | راغسالا ولبو رافسالا لب هلتبسانموب روند ههنسنکنا هلرسک كرب ( ولبلاو )
 بود ربپ راودرهد بزاجتو رافسا قاشمو نح ینآ هکرونلوا قالطا همدآ لوش

 | براجتلاو رفسلاو مهلا هالب یا اهولبو رافسا ىلب نالف لاقب هلوا شاق هدوسرف
 | هولبورمشلا یلب هیسک اناوتو یوق هدرلشیا رش هلفعثارغوا هلیاروشو "مش امادو |

 | با ودو هب یلتبم هيلع یوق یا هولبو رش یلبوه لاش روئلوا قالطا رمشلا

 قالطا لاما ولبو لاما یلب هنالوا میقم هدنراوو تیاعر یک یرک یم یشاومو
 | ( یبوذ ) هيلع میق یا لالا ءالبانم ولبو یلب وه لاقب رولک ءالبا ییج روتلوا |

 | ( لبوذو ) هدننزو یضر ( یلبوذو ) هدننزو الا ( لبوذو ) هدنزو تح
 | , دعب هلی دن دشت ۳ a ) نایلبوذو ) 7 ( نایلبوذو ) ا

 ۱ رڪذ ید هدنسهدام للب یو فلوم هعص وم فرعتال تح كنعدعب اذا نايلبو ۱ ۱

 ۱ هداروب ردیلع دعب دوخاپ دف لات ندنسهدام لد نالوا هتس اعم باهذ یدلیا ۱

 دم هدنیلهاج هکرد هقذ لوش هدننزو هبنع ( ةيلبلا ) رولوا ندنس هدام الب
 رولوا الح ندقلحا هلکع رب و ییفلعو بآ بویلغب هدننای یربق تكنیحاص نالوا 9

 ۱ ىدا راردبا معز رولاوا رفح هدنرزوا كنا ېحاص هدنناسیق کاپ وک یدیا ۱
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 | كانو ىصق كلاب بو ىف دم ینالاو بارلا بابلایم ابط ینبو اهب 'ینناقیلاغب
 [  ءاغبلاغب؛ ردەلسائمەۋاب ۵ هنسل رلوفلعیاوا بذرنمپوکێد زوک هبهنسن رب هب وکس
 4 رک كل هرم ( ءاضالا ) رد هاو هواو هدانعموب هبلا رظنلوا هدس رازاپط

 قسلف لب یب هنر هدنلزو لمف ( قبتئاو ) هدنزو همکت ( ةبقبنلاو )

 دالا ی هایم هافاو ابلاب مج اذا هافلو هاش و هاطا لاش : رد هنسام

 ردلمنسم هنسائعم قموف هبه ندحالس بوبللا هفلاابمو طارفا هدنسوصخ
 لاخ : رد هنسانعم ءاها ( هافبتسالا ) هداسفا ىف غلابا۸ یا انن تبقا لوقا

 هک رد هنسسانعم كلا كرا یربد بوبلبا لتف یرجو ربساو هافبا ینمع هافیئسا

 ثیهنسل رو هنخب لف هنعافعینمب هابهسااذا هافنسا لاخ ردنرابع ندفءوفبلآ ینئاج
 اذا یشلانم بسا لاخ : رد هنس انهم یتءوقبلآ ھه وربکس بورترآ ینرادقمرب
 یرشب ( ابقبلاو ) ( ىوقبلاو ) هدننزو ىوغت ( یوفبلا ) همب كر
 روند هثبش شلافوریک ند هنسنر ردرلعسا هدسننزو هبلب ( ةيغبلاو ) هدنرلنزو
 یا [ ريخ هلاذبخ ] یلامن هوفو ةبقبو ابفبو ىوقبو یوفب هيلع ىلام لوت
 لالا نم مکد یب اموا ربخانم مکل ةيفابلا ةلااوا هاو رادنتناوا هلا ةعاط

 هیاو رولوا تمد تادابعو تاعاط نانلوا افبا هلادنع هروک هوا رب سپ
 مهفوا افبا یا [ نوهنب ةبقب ولوا ] یلاعت ةلوف و رولوا ندنسانعم راذفتنا هروک
 مهفو رولوا مسا ہروک هب ینا رولوا ردصم مسا دوخاب ردصم هروک 4وا ریست
 یاب هدسا ةنایم نالوا یراط داف هبفو ردند هبفاب لئاصخ لقعو یأرو
 رد رلعا لحر یکیآ هافو هبقو ردفیعنم ثدحم دیلولا ن هیقو روند هحالس
 هیفاو رونلوا منو هنعوم ردصم هکرولوا هاکو ردنلوء لعاف مسا ( ةبقابلا )
 یلاعت هلوف هنمو ردلکد ردصم لسا هروک هنرببعت كفلوم هکرید حراش یک
 [ تاخاسلا تابفابلا ] هبفب ةعاجج نم لبقو ءا یا [ ةبناءنم مهل ىرت لهف ]
 لاا ًاقلطم دارم هدنسهچرک [ الو كبر دنع ريخ تاطاسلا تايفابلاو ] یعب
 ا الو هقلادملا و ها ناهس راسعب و ردیناب یلاعت ها دنع یاوو رحا هکر د هلاس

 ( تایقبلا ) رلبدلبا ريسفت هللا زاغ تفو شب رانععبو ههبنالک ربك | هاو هقنالا
 . هدقدراو هتیابنبولوا عطقنم یرلغرکثرلتآ راس ردرلنآ لوشهابس بن لعاف مسا
  لبخا یهو تایقبلا اوبکر لاغ هلاق یر هیخ ندنس هام كعرکس درلنو زونه

 . 3 دنفاح هکرددلخم نبا هدننزو یقت ( یب ) لبخا یرح عاطقا دعب ایرج قبب قلا
  قلغآ هبرصف ( اکیلاو ) هدم كفلاو ىخ كنب ( ءاكبا ) ءابلا رد یلدا
 لاو نزح هنیع نم ممدنالاس اذا اکو ۰ اکب یکی لجرلا یکب لاقب ردهنسانعم
  هعمد نالبس یهروصقمهنوصیبهدو دعرلطعب هکر یدحراشهانرو هیلعیب یا ءاکب هاکب
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 , هنسانعم تقابل هلیسهقالع همزالم لصاحللاو ردیعومس* هنسانعم نسحام دوخاپ

 ةياغبوذل هنا لاقب : رد هنسانعم بسكو بلط هليمض كناب ( ةياغبلا ) ردلمعتسم |

 از بول وا ېس ور تروع هلینوکس كنيغو یف كناب ( یفبلا ) بوسک یا |
 ۱ همدآر و وغبو یغب یهف ترهع اذا ايغب ةمالا تغب لاق : رد هنسانعم كلتا

 هللودع ندقحو هلظو هالعاذا هيلع یغب لاقب : رد هنسانعم كيا مسو لظ هلبلغت ۱
  كلیوسنالیو لاطتساو قانعلدعاذا نالفینبلاقب : ردهنسانعم كليا تاشکرس |

 . كم روب هلذعرس قر هنلاص هفرط ییاو بذک اذا لحرلا یب لاق : رد هنسانعم

 كيب نکل هتن ههنسنرو عرساو لاتخا اذا هتیشم ف یغب لاقب : رد هنسانعم

 هب هنسنر و وه فیک هيلا ظن اذا "یشلا یْغب لاقب : رد هنسانعم قفاب نوعا
 دولب و هرظتناو هبقر اذا یشلا یغب لاش رد هن انعم كرو بولو

 هرومب قوح یغبو اهرطم دتشا اذا e لاقب : رد هنسانعم ق ءردغاپ هلتدش
 ( اغبلاو )( ةاغابملا )ريثكلا رطلاوهو انفلخ ءاعسلا یغب انعفدلاش روئلوا قالطا
 ةاعابم ةمالا تغاب لاق : رد هنسانعم كلا از تروع یدو هدننبزو هلعافم

 راک از هدننزو ودع ( وغبلاو ) هدننزو فر ( بلا ) ترهع اذا هءاغبو

 " یدبا یوغب یرللصا هکرد حراش رهاع یا وغبو یھب ةأرملا لاقب رونید هئروع
 ااا: یو رد هرزوا"ساتیق ریغ هزیخا هغی و ندا

 | هکرید حراش رونید هبهرحاف ةرح لوقیع هل رابتعا یصا رونلوا قالطا هب هبراج

 یا "یغب تاج لاقب رد یم هنیراتاعاسم هبازو یغب ندنیلهاج قالطا یب ههما

 هناءتسا هدننع بولطم لوصح ند هكر ( ءاغبتسالا ) ةرحاف ةرح وا ما

 هسکربو هوناعافهبلط ىلع مهناعتسا یا هونبف موقلا یغبتسا لاقب رد هنسانعم كا
 هوبلط اذا "ینلا هل موقلا یفبتسا لاق : ردهتسانعم قلوا هدنبلط هنسنر نوا | ا

 لاقب ردنرابع ندهفئاط ندا جورخ ندننعاط كلداع ماما ( ةيغابلا ) ةثفلا هلا

 أ كركسع هدننزو ايار ( ایاغبلا ) لداعلا مامالا ةعاطنع ةحراخ یا ةيغاب ةف
 | لاق رد هبغب ید رغم رل ر دیک هحورلیا ندرکسع و رکا

 ۱ هلیس هی لعاف مسا ) یعتیطا ( شيجلا دورو لبق نوكت عيالطلا یا ایاغبلا تلبقا

  :ردهنسانعبقمقب هبهنسنو هدننزو هوافش ( ةواقبلا) واولا روئلواقالطا هنالسرا
 ٠ رد هتسانعم قوا رظتنم ههنسنر و هيلا رظن اذا ةواقب هوقبب هنیعب هاق لاقت

 هقا لوقت ردلسعتسم هنسانعم كليا ظفح هواقو وقبو هن رظتنااذا هتوق لوقت

 یک كکيدلبا ظفح بود هزوک یکلام ییعب كلام كظفح هظفح یا کلام كتواقب 1

 | كفاقو یصف كناب ( یملاو ) هليكف كناب ( ءاسقبلا ) ءابلا هبا ظفح دیا |
1 1 

 ۱ ] ۱ رد هنسانعم قوا - IT "دتم رب اور لوا تلاح یدوحو نامز رج مو دو ج



 ` رام اف افت / ۹ ۲

 4 هبلط اذا هردلا ءاغب لابو هتبلط اذا ةيفبو ةيفبو افبو "اسفپ هیفپا
 هنبفنبا لوقت ردهئسانعم كملپا بلط یغدو هدسنزو لامقا ( "اغعالا )
 ردهنسانعم كنا بلط هدرلنوب ( هافیلسالاو ) هدننازو لمشت ( ىنبتلا ) هتبلط اتل
 بلط هنسلر نوعا یدنک ند هسکر "اغبئساو هنبلطااا هتبفیتساو هنبفم لوفت
 ه4اوبلط یا هلا وفبو هوفبف م وفلا ىنبتسا لاض : رد هنسس انعم كن یتسنا
 هبولطمو ثحاح هبشو یرسک كتاب ( ةبفبلاو ) هدنزو هیشر ( هیغبلا )
 * نانلوا وهسح هد زو هینمرو ینبلط یا قیفبو قیغپ هدنع لو روند

 كب هزسه ( *اغبالا ) ةبفبملا قلم یا بن هب نالف دنع لوقن رونبد هپ هد رککو
 كليا تناعا هدنس وصخ یولطم دوخاب كليا بلط هنسنرب نوجا همکرب فک
 رد هنسانع«بلاط( یفابلا ) هیلع هناعاوا 4 هبلطاذا *یشلا هافبالاغ : ردهنساعب

 نالوا زتوط یلود یغابو ېک نابعرو یعار رولک نابفبو یک :اضفرولک ةاذب یم
 هلسلر هدنبزو لاهفنا ( "افنالا ) فتا ناک اذا غاب لج لاش روند هود كکرا

 هننو لهستو رسیاذا ؟یشلآ ییا لاض : رد هنساسم قلو تلوپس بونلبال وف

 ینعپ مجهاالو رمسپغال یاثال یفتسامو كل ین امو یفتاامو لمت نا كا ینسام لا

 كناخ كنس یم هصالخ ردندل امنفا رللام یصکیا زلوا عواطم اكس روکذم لف

 تفابل هلتبم انموپ هدعب نس نم هدبا هنپ كسلبا دصف وید مدیا هفلوا العا نشیآ
 هکید,د هدراصب فلوم یدلوا هنسانعم قیلبام ینبنام هکیدنلوا لامعتسا هدنسانعم
 رده ونعوم هکلیا بلط یدامنفازوا هدهنسن نالوا ی رصعیسدام یفب ونا ادا

 اښمعبو هدرادقم نالوا تیک اب زو اجتوب سب نوسلبا كرك نوسلیا زواج رک
 رثاڪا تبلط اذا یثلا تبغب ل وفتف رولوا ربنعم «دفسو نالوا تبفیک
 ند زو اج ید یفب نالوا هنس انعم روجف تبفنا كل ذكو بیام
 هدلحم رثکا رولوا موم ذمو دوم رد هوك ىکا یفبو ردذ وخ أم
 اذک نوکی نا كل یفبنب النم ردبعواطم كنس هلک ینب هدبس هلک ینبنپ و ردمومذم
 ناینبنب رانلاوحم ردقلوا لمغلل رغم یرب ر رلمعتسم هرزوا هجو ییا هدنرلاوق
  همرکل یطسپ نا یفبن نالف لاغب ردغلوا هنسانعم لاهبتسا یربو بوئلا قرح
 .[ هل یفبنیامو رعسشلا هانلامو ] وبشاو ردندنوب یلامعتسا هنسانعم تقابل سب
 : رد هنسانعم #4 لهصخالو رعشلا هل رضحسنبال هکردندلوا هجو ىس هب رک هالا
 یدیا زاوا ع واطم و یراج هرعش ضرف السا مالسلا هیلع یوغطصم ناسل ارز

 ننصح نا, ادکؤم ابد بدنب یلوق اذک نوکی نا یفین_ردموسم هدحابصمو
 هفرصتح ربغ لاصفا ینوب و ردروچمم یلامعتسا كنسينمام : رد هنسانعم هکرت

 ۳: سن كل ینبنام ندب رع هکردیکح ندیاسکو رلیدلیا دع
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 ۱۰ EF بیم درس سرب تجهیز

 | (ةیطابلا ) ( *ابلا ) ردیسا یداورب دوخاپ ازز هدهلیح دالب هدننزو یدهو

 ریبعت هیطاب هدرغاسل الاح روند هنس هساکر جن كوب هکر دیسا دوحا هدننزو هبداب |

 سیکلاپ ةیطبلا هبوبپس حو رارید یکئاس هدیسراف ردذوخام ندب آ باق نانلوا |

 هلشیوشت كفنوم هنب هرابعوب تطباق ةغل تیطبا نوکینا الا اهعضوء ىل لعالو ۱
 | اذه عم روئلوا نظ لصتم هنلبقام قابس یاضتقمرب ارز ردندنتسهلج یرللاکشا

 هلکرب هدنناونع هیطب هب وبیس هکردوب یداره ردفن اتسم مالک هکلپ ردلکد هلبوا |
 تأطبا یسهلک تبطبا قحا ردلکد مولعم یعووم یانعم نکل ردشلا تیاکح
 و ردتغل هدنظفل هأطب هبطب ینعب ردشعد ردلوج هنسلوا تغل هدنظفل ۱

 هکرید حراش ردعوعس هتبلا هلکلبا تیاکح هبوبیس نکل راردبا در هدناهما ضعب ۱
 هدننزو ولع هلا همحم یاظ ( وظبلا ) واولا رد رعم یسراف هیداب هبطاب

 اذا اوظب وظس ههل اظب لاق رد هسانعم قلوا زانفطو قیص بونلتاق تا هدندب

 راب رعو روید هنا نالیغی تاق تاق هدندب هلی كنب ( اضبلا ) بک ارتو کا
 هلیصف كناب ( وعبلا ) واولا رد هلیهجو عابنا یرللوق تیظب و ةأرملا تیظح
 لوالاو ثلاثلا بابلا نماوعب لحرلا اعب لاق : رد هنسانعم كليا تبانحو مرج

 تب راعو رولوا یلایو یواو هروک هسنغیدلوا ندینا باب مرحاو ینج اذا یناثلاو
 تآ تی راع نوعا هقاسم دوخابقل آ یزاتیراعنوحاراکش لوق ىلع قلا هنسن
 قباسب اسرفوا هبدیصب ابلک راعتساوا ةيراع ذخااذا یفلااعب لاقب رد هنسانعم قلآ

 هر اذا هاعب لاق : رد هنسانعم قلا یلدکوا بولک بلاغ هدراخ همدارو هيلع

 رش همدآ ریو اب هباصا اذا نیعلاب هاعب لاقب رد هنساذعم كمروک دزوکو هنم باصاو

 ( *اعبتسالا) هقاس یا ارش میبلع اعب لاقب : رد هنسانعم كليا كلريكرشو كمروس
 كن همه ( ءاعبالا ) اعب ینعع لحرلا یعبتسا لاق ردفدارع هدینا یانعم لا وعب
 ( وغبلا )واولاهلبخا اذ! اسرفهاعبا لاقب رد هنسانعم كلا هراعاتآ همدارب هل رسک

 ردهنسانعم قاب ود ردهنسن هن وک هن هئیشرب هلسنوکس كن همته نیغو یف كن اب

 هشيم یرلکدبد لسو طفرع اوغبو وه فیک هبلا رظن اذا اوغب وغیب "یشلا اغب لاقب
 ندچاغا هدننزو هرم ( ةوغبلا ) روند ههنسن ناقج ندنرلکسچ كنب راجاغا

 لاتش رونید هبهویم هحاخو روند هکحچ قحروموط قا ناقبج بوراب زونه || "
 هدنساضق ر وباسي هلا هحوتفم ءاب ( ناوغب ) جاضتلا لبق ةرفلا یا ةوغبلا ینتحا |

 *ارقلا دوعسم نب نیسح ماما هلیصف كنيغو كني ( یوغبلا ) ردیدآ ه رقر |
 یدنلوا رک ذ هدنس هدام کهن زدی ونسنم هبهدلپ .مان روشخب هکرب هج را ها 8

 ( ةيغبلاو ) هل رصق كغلاو یعض كناب ( اغبلاو ) هلی كناب ( ءاغبلا ) ءابلا
 هتیغب لوقت رد هنسانعم كليا بلط هل رڪ كلاب ( ةيغبلاو ) هلیعح كناب
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 شطبو ذخاو رهف هکردندنسمدام وزیپ ار 4 اپوسک رولک نازبو هلن
 وجا هکیدلپا سر ید هدناونهزاپ هدنس ءدام همصحع یاز فلمو رددن اعم
 هب رک كنهمه ( "از الا ) رارید زاب ید هدبسسراف هکردب رغ رولوا یواو
 اذا هب ی زا لاقب : ردهنسسانعم تلا رهف و ذخا همشخو فنع یمدآ و یدو

 نکرروپ دارم هکر دهنسانعم قاموط هرمشط ینسبرفس هسکرو 4۸ شطبو « رهف
 كمر نما و یشلاق ینعب همت عفر اذا لجرلا یزبا لاق ردکع رو قرهدناءوط
 بیرف هجف هدنزو اصع ( ازملا ) هتمشرا اذا يصلا تزبا لا : ردهنسانعم

 هفلوا هاوسح هرزوا دعفم یسه روا كن هفرا دوخا هفلوا یرکوب بولبکا هقرا
 یرفوطهبءمشط یرفسدوخاپ هکمربک ورا هفرا بوقج هرشط سکوک دوخاپ
 قاواهرزوا روک ذم فسو هسکر هدننزو ودب ( وزبلا ) روند هغلوا قلاموط
 اپ هب ناک اذا لوالاو مبارلا بابلا نم اوزب ازیو لج رلا یزب لاب : رد هنسانعم
 ردصلا جورخوا تسالا یلسع رهطلا طسو یفارشاو نچلادنع رهظلا "انا یا
 تفس هدنن زو یبسعا ( یزب الا ) ج رخ و ملا رخاتب ناوا رهظنلا لوخدو
 لمافت ( یزابتلا ) رونبد "اوز, هدنن وم رونبد 4. یک نالوا هرزوا هروک ڌم

 لجرلا یزاب لاه : رد هنسانع» ینغاموط یرافوب ینسیرفص هسکر هدنزو
 یزاب لافب : رد هنسانعم كب روب قر هلا كرس ریس یرلعداو هرم عفر اذا
 [ فازکو فال بودبا راکت راهظا هلا نابلوا هدنس هدهعو وطخا عسو اذا لجرلا
 ۳۲ ناطع ( ناوزب ) هدنع سیل اع رتکت اذا نالف یزاب لاخ : ردهنسانعم كلا

 ناوزب نب لسینفو ردفورعم ثدح ناوزب نب سابعو رددآ لحرر هدنزو
 | ثسرارب نیمرطانیب هدننزو ارم ( * اوزلا ) یدلیا لتف جاجح ردن هداهز
 | یعینسر یا ییزب وه لوقت ردهنسانعم میسر هدننزو یو ( یزيلا ) ردپ دآ
 | زان ميهاراو ردبعبا یزبا ن نجرلادبع ردداصا هدتزو یعا ( ىزا )

 .( وشبلا ) واولإ ردیدآ كغاط رب هلا هموضم یاپ ( نابسب ) "ايلا ردندحم
 . اشپ لاغ : رد هنسانعم قلوا یوضنوخ هلنوکس كنهمجحم نیسو یصف كاب
 بلا ( وسبلا ) ( واولا ) هفلخ نسح اذا لوالابابلا نم اوشب لجرلا
 اوصباصب لاغ : ردهنسانعم قلآ بودا اصقتسا هل ب ینکلمام كنوب دم

 یک کرک یر هواخ هل رسک كناب ( *اصبلا ) هب رغ ىلع یمقتسا اذا اوسب
 اصلا ف یمفنسا اذا "اسب ءاصبو "اسخ لاقب : ردهنسانعم كلا مداخ بورقج
 . هدننزو هرم ( ةوصبلا ) "یسب "یصخ وه لاقو ءاصلو هاصبو هتلاءاصخ لاغ و
 ۴  ةدمشیا ةوصب دامرلا یفام لاقب رونبد هنس هوقم روفو غف نالوا هرجا لوک

 [ زو ی ر هليا همجم دانم ( یضب ) ( "ايلا ) رضدآ مضومر و :رجالو
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 هدننزو لاسعفنا ( ءاربنالا ) هارب ىنعم ؛ مهسلا یرتبا لاقب : ردهنسانعم قوم |
 یروقرا هنکوا كمدآر و تحا اذا مهسلایربنا لاقب : رد هنسانعم قلثو جاغآ |[

 "یر ( یربلا ) ضرتعا اذا هل یربنا لاق : رد هنسانعم قلوا ضرتعم بولک
 رونیدهبهنسن شلنوب هرزوا یقح یربره لوق ىلع روند ههنسن شلنوب هدننزو
 جاقاو قوا هدننزو دادش ( ءاربلا ) یربلا لماکوا "یزبم یا ئر مهس لاق

 ( ةاربلا ) ردب رلبقل هلرمشعم واو كتهبلاعلاونا ندمالعا *ارب و روید هب ىج وپ

 رونید هغاع قجو یای هدننزو تاصم ( ةاربلاو ) هلددشن كنارو یصف كناب

 (ثیاربلاو) هدننزو بارغ ( *اربلا ) ردندتهجو قالطا هب وب رود هکرید حراش
 هبارب و هنسانعم هناح روند هنشالطو هنسهقنو جاغا نالئو هدننزو همام

 هدنکر حوریس بویلک روتف و فعنم لوق ىلع هجلو مش نالوا هدنندب كنهود
 ةيارب تاذ ةقا لا ردبس هقنو رغس هکایوک روئلوا قالطا هننوق نالوا قاب

 رونید هعاربط هدنن زو اصع ( اربلا ) ربسلا ىلع *اقبوا مو مه تاذ یا
 (یرب ) ردموسم هدنسهدام رو روند هریصح ک4ا هددشم یاپ ) "یرابلا (

 لوقت ردهنسانعم كلبا ضرعت هدننزو ینأت ( یربتلا ) ردعصومرب هدننزو اصع

 كملنا هنضراعم همدآرب هدننزو ةاراحم ( ةارابلا ) تضرعت یا هف ورمل تیربت
 كيربشو هضراع اذا هاراب لاق ردنرابع ندکملشیا یک ییدلشیا كن ۲ هکر دهنسانعم
 اذان اها .یراب لاق ۶ ردهنسانعم كلبا تقراغم ام لا هحوز دوخاب ها

 كعئدبا هنمراعم هدصوصخرب هدننزو لعافت ( یرابتلا ) قارفلا ىلع اهلاص |

 ردهنسانعم قول هکهدننزو هیلب ( ةيربلا) اضراعت ا5ا مرات لاقب : ردهتسانم |
 ځر مت هداروا فلوم نکن هلا هزه ردهثیرب یبصایتعی یدلیا رورم هدنباب هم |
 هکردهنسانعم كلا تباصا قاربط ههنسنرب هلرسک كنءرمه ( *ارالا ) یدلیا |
 بارتلا یا *اربلا هباصا اذا *؟یشلایربا لاقب ردقلوا هدولآ هلقاربطو ولقاربط دارم |

 رکسلابصف فداص اذا لحرلا یرا لاقب : ردهنسانعم قمارغوا هنفلشماق رکشو |

 هلن وکس كن هم یازو یصف كناب ( وزبلا ) واولا ردن دارعش یراب نبا |
 همدآ رب رولوا ردصمو هلدع یا هوز وه لاق روند هنساتمه و لدع كن هنسنرب

 لواطت اذا اویو زیپ هيلع یز لاق : ردهنسانعم قلوا ریکرشو هلاوح هلبلخت |

 هلج هلمشخ همدآرب و سان اذا هب یز لاق : ردهننانعم قغادد بوشلاو هیلع |
 هب شطبو هرهق اذا لحرلانالف یرب لاقب : رد هنسانعم كلی رهقو ذخا بولا |

 | (یزابلا)یزبا ناک اذا لجرلایزب لاقب رکذیساک ردهنسانعم قلوا یزیا هسکرو |[
 یعج ردشوق یجلآ نانلواریبعت ناغط هدیکرت هکردندنسنح روقص هدننزو یداب || |

 رولک زو ویو هدنن زو سافا رولک زوباو هدننزو ةاضف رولک ةازب و یزاوب |
 ست سس



AYY 

 یدب شرالا تیدب لاقب : هنسانعم قلوا ول رادنمرب هدشزو اسر ( ادل )
 ؛ رد هنس انهم ىفلوا ولف اربط ربو ةادب تاذ تراس اذا مبارلا بابلا نم

 ثنب هدنازو هپسمآ ( هداب ) دادب تان تراس اذا ضرالا ثبد لاقب
 كتاب ( یدبلا ) ( ءابلا ) ردهنداب كو لوف یلع ردهیاح هکر د هبففتلا نالبغ
 تبدو لادلا مهب لب ثید لوقتردهنسانعم ناش هثبخرب 4یوکس كلادو یصف
 شعل هدشنزو یطر ها هجم لاذ ( یذبلا ) واولا ثأدتبا یا اهکپ هب
 ةيذب هلوصاو یذب لجر لاقب ردهذب یننؤم رونبد هیسک ربفز لد نابزد ولزوس
 یوک دهبدسکر هدننزو هاصع ( :هاذبلاو ) هدننزو باهم ( اذپلا )شحافیا
 ناك اذا مالا بابلا نم :ءاذو هاذب لجرلاؤذب لاقب : ردهنسانعم قلوا ناز دیو

 یا هاذبلاپ هاچ لاب رونید هلوسس میبفو سعف هدننزو باع ( هاذو ) اب

 لوفت ردهنسانع ثكلاوس شعفود همدآرب هدننزو ودب ( ونبلا ) معبفلا مالكلاب
 هبرسکتهوم ( هاذبالا ) شعب تملکت یا لوالابابلانم اوذبو ہیلع توذب
 كحاوس وبا هدننزو هرم ( هونب ) توذب حب تیذبا لوفت رد هتسانمون
 الوا یدلپا طلغ مشیکیا هدنیب ییدلبا دامشتساو هدنوب یرهوسح ردبسا یمرف
 حاوسوباهکیدلبا تبسن هحارسوبا ایناردرنساه هکیدلبا مسر هدنناوثع وذب یبهدام
 زظ فو ردروسکم هکیدلیا طبس ها هعفیناک كندنفل كانلظ ناف مقاو هدنیو رد

 نسحو رد بیج نب یدع نبا هدننزو یزبا ( یذبا ) یدلبا تبت زاب یتسهک
 واولا رد ضایع نیا هدشنزو هيلع ( هیذب ) رددحم یزاب نب دجحم نب نا
 كرلب رولک نیربو تارب ىج روند هاضنخ هدننزو هبل هب كلاب ( ةربلا )
 كهودو لاحخ یا هرب اهلحر فو تئاج لاق 4 مک كن رولک نرو هی

 روالوا رببمت قل هسنورب هکر وند هبهفلح نالبروعک هننا كنورب دوغاپ هتلورب
 رد هور یبسا توو هفنا دی وا دفنا ىف ةغلح یهو ةر لبا فناب لمح لا

 ةوربم:رب لاخهنمو ردهنسانعم تمزودقلهسنورب هدنزو ورس ( وربلا ) یک هورع
 قلهنسنر و هننور كنهودو یقلخیااو رب هرعب هلا هرب لاخ : ردهنسانعتاطناقلخ و4 ویا

 قو یتسهلوفم ملفو جاغاوت رباهفناق تلمح اذا لبالاتورب لوقتردهنسانعم كمروک
 هدنزو دادضش ( هاربلا ) ابنحم اذا ملفلاو دوعلاو مهسلا تورب لوقت رد هنسانعم
 "قلهنسنور هننلورب تنهودیندو هل رمکتنه مه (ءارالا ) رون,دهذاتسا ناسقلهسنورب
 ۱۵ورب هلبض كم ( ةربلا )ةریاهفناقتلعحاذا ةقانلاتيربا لوقت ردهنسانعم كمروک

 . قغوب جافا یغدوب هدننزو ورب ( یربلا ) هابلا رونید ههقا شاروک یلهسنورب
 . ۲ هنسانعم یلق لوزهمو نوب زو هنح اذا ارب یرعب مهسا یر, لاق : ردهتساتعم
 8 جائآ یندوب هدنن زو لاغقا ( *ارتبالا ) هزه اذا رغسلا هارب لاخ ردلمعتسم
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 مو رز هدننهذكمدا رب هدننعهدام ر مهد وءادب وهل يڪ كنابود و رهظا اذا

 یأر هبف هلاشن یا ةءادیو ءادیو اودب مالا ىف هلادب لاقت : زد دیو قلوا ادي "

 تاودیوذ وه لاقب هلا رولک تاودییج هنسانعم هشيدناویآر رولوا مساودیو ۱
 لاق : رد هثسانعم قمقج هارو Rt هنسانعم هوادب ودو *ارآ نیا

 ردطلغ یسهحدن ادب هللا رصق هداروب ةيد ابلا یااوحرخ اذا اود مولا ادب

 هرمشط ندنرلوا یسهشاط نیشن هی> اریز ردلمعتسم هنسانعم كيا تحاح یاضقو

 تنهرمه ( "ادبالا ) هربدنم هوجت رهظف ىجا اذا لجرلا ادب لاقب رقچ هار |
 | تحاح یاضقو هت رهظا اذا هتدنا لوقت ردهنسانعم كلبا راهظایبهنسن ر هل رسک

 هدننزو هباصت ( ةوادبلا ) ىجا اذا لح رلا ىدبا لاقب : رد هنسانعم كلا |
 هنمو دسام لوایىا *یفلا ةوادب لاق روند هننالوا ادیو رهاظ لوا لا كنەنسنر |

 ) یدابلا ) رضا فالخ ىا ةوادبلاو كلام لوقت رونید هکلنیشن ارجع هوادیو
 ) أ ادب یداب ( قمعت ريغنم ییعب ه رهاظیا یأ را یداب لاق : : ردهنسانعم رهاظ

 تارو رد هتساتعم هوش لک لوا- هدننزو اصف ( ادب ید یو ۱
 لقنالویدابلان یلعن دجاویدابنب یصویدنلوا رک ذهدنبابه زمه هک هتنردزوسهمیلصا
 ةادابلاو ) هدننزو هبداع ( ةيدايلاو ) هدننزو ودن ) ودبلا ) رد رلثدحم ادابلا
 | رضح هک روند هب ارح هدننزو ها 2 ( هوادبلاو ) هل رسک كاب ( ةوادبلاو

 هدننزو ییاتک رونید یو ادو هدننزو یواخس رونید یوادب هدنتتسذ ردیلپ اقه
 ارصع هوادیو هوادیو ردکعد نیشنارحع هدننزو ییرع روند یودب قرهلوا ردانو

 لعفت ( یدبتلا ) ةر الا فالخ ودبلاو ةوادبلا لهاره لاقب رونید هکلنیشن
 هيد ابلاب ماقا اذا لحرلا ید لاق : رد هنس انعم قلوا نیشن هبداب هدننزو |

 لحرلا یدابت لاقب : رد هنسانعم كمرکب هبهبداب لها هدننزو لعافت ( دابتلا )
 اودا لاق : رد هنسانعم كلا تو ادع راهظا هنر یرو هیدابلا لهاب هبشتاذآ

 ۱ ( یدبلاو ) هدننزو یده هلیعط كناب ( یدبلا ) ابو رهاج اذا ةوادعلاب ۱

 | نودابیایدبو یدبموق لاقب رونید هرانیشنه دابهکر دبراعجتنسهلک یدابهدننززویع
 یتودب اولزتلاق روتیدناتودب هنسکیآ رونید هنسييفركنەردەدنتزوە رت( ةودبلا )

 ادو روند هتسس اج ناقج ند زد هدننزو اصع ( ادبلا ) هینناج يا یداولا |
 رولطأدنا یعجبهنسانعم لصقم روده قاتواو لا نالوا هند را 6

 ۱ هدننزوءهرع(هودیو )هدننزویضر((یدبلایداوو)هدننزویضر( یدبلا )هلیعفكءنمه |

 | هدننزوفاداعم ( ةادابلا )ردعضومررب ( نیتود ةرادو ) هدننزو اصع ( ادو ) |

 رهاج اذا ةوادعلا نالفیداب لاق : رد هنس انعم كيا راهظا توادع ندقجآ
 رونب- هغ اربط هنوکرپو هنسانعم ه اک رونید هراتنم هدننزو ةانق ( ةادبلا ) اب ۱

 n تی سس e صح ۰
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 رط PEIN لاش رولوا بوصتم هروک ذم تفس 4 رولوا
 1 لېف ادیز یاوص رولوا نوا بپرف ءادلوا ردلمنسم هرزوا هحویکبا دزو

 كنهزمه ( یا ) بهذ یا دم یدنعوص رولوا نوجا هرابعو ربسفن ی
 هاو یا لاقب رولوا لصنم هنپېو رد اوج فرح هک رد هتسانعبما دمو رسک

 هدنزو ار ( اب نا ) رلربد یه بونلوا لادبا هباه یم ءزمح هکرولوا هاگو
 یسهلک اه ردندادن فورح هبفیفغت كبو یصف كتءرسه ( ابا ) ردت دنیادح
 روئلوا ادندبعبو برف هلکنا ېک

 یقلزاورب ال مدآ 4رصاویدمتفقو یصفتتاب ( وابلا ) واولا ( "بلا لصف )
 یسک یا لجرلا یاب لاض : رد هنس انعم كا تاهابمو رضف بودی
 كسا یاب لاشو رشف ازا ءاوایواو 1 لیا ف رب و وداد اعدکواس یایو مست

 قباس ندنرراس هکلنا دهحو دح كب ۳9 هادو اب رشفو اهعفر یا

 تماسنو اهودع ىف تدهج اذا ةفانلا ثأب لا : ردهسانعم قلوا یلاعو بلاو

۱ 

۱ 

 یبا تیاب لوقت ردنفل هدروکذم اب هدنزو یر ( یابلا ) ( ءابلا ) تلاعتو |
 | قلوا میفم هدربر هنوکس كنتو یصط كتا ( وتبا )ا واولا هلکوابلا ىف ةغلاب اب

 ها هلنلثم ىا ( اثبلا ) واولا هما اذا اوتب وني ناکلاب اتب لاغب : ردهنسانعم |

 ادو هاو اوشوادیودیمالا يدب لا : ردنمانعمقلوا رها هاست هدنزو

  وددآ موم رب لوف یلغ رد ءا یدرفع روند هبلهم شرا روا

 هلا هروسکم یابرد هب یدرغم هنحانعم دام رونبد هلوک هدننزو یلا ( یا )
 . هدننزو ىلع ها اب دیدشن ( ىلا ) یدنلوا فذح واو یدبا هوب لسا تو
 وه لاقي رونید هبسک منا ریثکو رونید همدآ نالوا ردا اتو حدم اد ینا

 لاب: ردهنسانهمكلرت هدنتزووبت(ونبلا) شل |ربثکلااذکو سانا حدملا رینکلا یا یتب
 تاننکلعوضراكنسهفئاط ه ونندرابکت زهدنن زوهوافز( هوا )ق رعاذالونب ویی لح رلایب
 5 ۶ یرهوج ردیوسنم هیاروا تایواحم قوت ردبا روهظ رلهقن العا هدنا رديت
 هدلب رب هدبرفم هلرمسک كلاب ( هبات ) یدلبا مهو هلکلنا ريت ها ةهبيف

 ثیاور ندرلبانح ېا ةبيش هکردنواخ رب هدننزو هبس ( هبج ) ردیدآ
 ىا ( احالا ) هالا یدلبا تباور یلاعتلا تبان ندندنکو بودیل ثیدح
 ( ولو )تعطخا یا قیاد ىلع تا لوقت ردهنسانعم عاطقنا هدننزو ارا ها

 1 حر یاوخ یش لاغب رونبد هبهنسن یفلاسو كشوک هیوکس تاخو یصف كتاب
 اغراط وهکیوا رولوا ردصم وخو یکهرغن ردهوخم یدرفع روند «رلاعرخرتکو
 فو نکس ان او وضب هبضغ اخ لا : رد هنسانعم قلوا نك اسا بوک
 3 ( ودپلاو ) نکس اذا اخوب هبنعغ خاب لاق ردهباسنعموب یخد خوب هک هتل
 ام ادلاو ) هدننزباصس(" ادیلاو )هدننزوولع( ودبلاو ) هوك ك ادو ىح
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 تیا هکیدد هدریاصب فلؤم رولوا هدنلزام هلج هکر دق هنعاطقنا رونلوا
 دعا وا درفنمو عطقنم هليا انعم ةدافا هکر د هفئاط لوش ندمالکو فورح هبآرق ۱

 تربع و تعاجو بجک و تمالع لصالا ف تبا و هوا طو مو لصتم ردق ۱

 هکرد ر مح مچ ر ۳ رد راقم هنس تینا تق و یسانعم ار ر ردداعسا نالوا ۱

 منا و یقابصم هک 7 a هلج هرزوا یمدد) وا موس م هدیبللا نغم

 یعفوو : رد هنسانعم تمالع ۸ اش هلک تبا یزو زدم هلک تس یر و

 خم هل اام رکو تدثم اکا رولوا یاضم ازاوح هب هیلعف *دلج نالوا قفرصتم ۱

 نامه فلا واو ردبل و هب وبسو و « 0 لیلا ¿ نومدش هاب هلوقک نوسلوا

 [ تو اتلا مکینابنا هکلم ةيانا ] یلاعت هلوق وح یدلیا رصح ینتف اضا هدرفم ۱

 هسان لوقت ردهنسانعم قلق هح و و دصق هنصخش كن هنسن راي كمدآ رب هدنن زو ییات

 كلا فقوتو ثکم هدلحرب هدننزو ییا یانو هت دمعتو هصخش تدصقاذا هسانو |

 لا : رد هنسانعم كلتا یأتو قفرو هيلع ثیلتاذا ناکلاب ییا لاق : ردهنسانعم

 روند هرب نالوا ارپ هراوط ینانابن هدننزو نام ( قالا ) یت اذا سالاف ییات |
 فرح هلد.دشت كنايو یعف كنهرمه ( یا ) هبخویا لکلا یأم منصوم لاق |
 هل (یننقوهن ندنا هدیکرب روئلوا لاّوس ندریغو ندلوقعلا یوذ هلکنا ردماهفتسا |

 یاو ردهنسز هدیک تو تسازیحهدبس راف "یشیاالثم رونلوا ریبعت هلاادک و هحهدبس راق 1

 اواو یسقنق ندمدآ ییاوش امیاو مدآ یغنق هدیکرتو درم مادک هدبس راف لحر | ۱ ۱

 یاو ردیرمصتخ *یشیا كلرللوق شنا ككرلبرصو ردکعد یسقنق ندن وناخ کاوش | ۱
 هاا شک ابن بلاو ارسن ترظنت * هلوقک رولوا ففخم اضعبو ردینبم یەک ||
 تولوا لخاد فاک هنسهلک یاوبشا هکر ولواهاکو * هرطاوم فلپتنا تین مو

 هدنویو رونلوا میسر هدنلکش نونییوننو هنسانعمهبربخ ېکرونلوا لقن هددع رک
 نعاک ناک ۳ هللادا های ی هزمه نیکو ۲ هدننزو نیعک ناکا رد راج تفل شا

 یدعرام ییعب تیقل الحر ناک لوفنو هدننزو f6 ۵ هدننزو یریاک 3 هدو

 لخاد هراج نم ینعی تیقل لحر نم نب اک لوقتو رولوا بوصنم هرزوا تیزبم

 ا و وف رمو اک لج رلاهدار نی رلا ایا لاق ر رونلوا دی 1

 ا التمن ت ا

 والا هق رش مالک علا لصتن نده رک باسن نآرقلا ذباو هراثا نما

 | قاضم هلاعفا یس هلک تیا و یهتنا رده یذخا ندنر ره هلفلوا هنب رلاتعم |

 ۱ نوسل وا ءایسا ل رک و فر 2۳ رک ر دنامژ ءا“ ا یر و ۳ |

 | كشن ا كنەزم ( ءایالا ) یدلیا لیوأت هلا نومدقنام ةبابیروک ذمرعشو |
 ۱ (یاتلاو)هدننزو لعافت (ییاتلا )ردم وسیم هدنسهدامهنمل فورح رون دهنقن ورونسح

 یعد روغلوا و هلکنا هباد ام نوا 2 ات رولوا ۳ 1 رولوا
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 .هدنزو هاح ( فبالا ) ءابلا هکعض ىف هقهف اذا ىناثلا بابلانم ابها لحرلا یها |

 " لئار یال ید هنبا یبسا هکر د هلعاف دوحاب اصف رد هلض دوحاي یدیا ھوا |
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 ۶ ردهنسانعم كکرب هبارارب راشوف یخدوب هدننزو لمافت ( یراتا ) ۱: کم یا
 لاقب رونبد هراشوف شکر, هدننزو ج ( یوالا ) تعمجت اذا رپئلا تون لاقپ
 ( ةبالاو ) بوكس كواوو یصف ترمه ( ةب والا ) تاواثم یا یوا ربط
 ام ( ااوالاو ) هدننزو هزم ( ةبرألاو ) هدب ددن کی ابو یرمسک كتءیمه
 ةیوا 4 یوا لاق ؛ ردهنسانعم كلبا تقرو مر بوپحآ هثلاع كمدآ رم هدننزو

 هلرولاجنانلوارهیعآلافج ( یوآ نا )یئرو 4 قراذاینانلا بابلانم ةاوأموةيوأءوةباو
 نوبل نباو سره ناو رد هدننزو لفاوب و رولک یوآ تاب یهج ردیسهبنک
 ید هلآ ردبسا رهشرب هدنب رف یر هدننزو هراس ( هوآ ) رد هل مج ېک
 نوجا رییشو نوعا كاد ردند هفطاع نورح هیف كنءرمح ( وا ) رارد

 هلام میسفو رونلوا لامعنسا نوا مج افلطم ېکس واوو نوجا ماماو

 ةراشا هبف عدو وا لسا یردا ام كلوغ ك رولوا نوجا بب رقتو ردبا تلالد
 هاتفتس-او رولوا نوجا تحابا و رولک هنسانعم یلا و «افا نامز بي رفت ىلا
 هبسان ناردفم عراسء لمف نالوا روکسذم هدندعبام تیوب ېک الا رواک هنسانعم

 اهب ومک ترک ۰ موف هانف تر اذا تنکو « هوقک رواوا بوصنم ها

 وګ رواک هنمانعم نا یر هلوا هبطرمنو میفتسن نا الا یا « ایغتسن وا
 : رولوا هنسانعم شیعو تام ناو برمشلا دعب شاع نا یا تاموا ساع هنب فال

 لب رولوا نونا بارضا و [ یراسنوا ادوه اوئوک اولافو ] یامت هوقک
 وع رونلف هنسانعم حو نود زب لب یا ( نودب زبوا ] یلاعت هوقک هنساتعم
  مسا یسهلک واو لبد كن همه رولوا هنسانعم ناو یتح یا موقنوا كن رشال
 هف رطر یتسید رفل الوا وش یعب اساجوالا عد لا روک ددضسه یواو هدندنلق

  روشل وا دارا همدا نیاب و هللاتحا وبد اذکوا اذکوا اذکح لعفا مالک قارب

 ۱ ها رصقو هدبعب هلا دم روسوا رصقو دم ردفوحرب نداجه نورح (۷)

 هالا رد هدب هنبل فورح یلبصقت كرانوب دیزا یا دیزآ لافب رونلوا ادن هب رق

 لاخ : رد هنسانعم لوک هللا ههقهف لوکس كناهو یصا تن ءزمح ( یحال )

 ۱ صضش تنهنسنرب  هنمالع یا اذک ةبآ 4 لاه : ردهنسانعم ناشتو تمالع

  یلصا هکرد هلسف ینزو كنویو هصخش یا لحر ةيآ تبار لوغآ روس. هنیلاقو

  ةيآو رولک ءا یا حجو 4 رولک یاو زساه رولک یاو تایآ یعج یدلوا
 هب هنسلر هک زد هنسانعم هراماو رساه رولک یآ يج توب رواک هنسانعم ترعع

 با نم هنفرع لاقب .ردنرا.۶ ندنبفبکو لاحو یش ندا هدافا نیه بودا تالد
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 لاقب روند همدآ یناتمو قبفرو ملحو هرح یهتنا یا نآ میج لاقب رونید هبوص
 لح هدننزو ىلع ( ینالاو ) هدننزو :انق ( ةاالا ) الا ربثک یا نآ لحر

 لوش ةانا و راق و و یا ناو ةایاوذل ها لاق ه. رد هئسانعم نیکو راقوو قفرو

 یا ةانا ةأرما لا هلوا رفلاق هللا روتغو لسک ندنرب هشيار هکرونبد هن وناخ

 تفخوهلحم هشيار (٠ ءاندتسالاو ) هدننزو یات ( یناثلا ) مایقلا دنع روتف اهیف
 هک ا وک هلغلوا ندنسهدامیا :نالواهنسانعن تقوردهنسانعم قم وط هتک :تانبولتا
 هيف تبثت اذا یناتساو مالا یف ینا لاق ربا ترشابم هحکدعشرا ق و كشيا
 بوکعک هد زو یر ) ىالاو ( هدننزو یقح هلبعص كن ره ) یالا (

 اذا عبارلاو یناثلا بابلانم انا یناو اینا لحرلا ىنا لاقي : ردهنسانعم كفلورپک
 : "رد هنداتعم كفو رک بوک ید و هدننزو هی رت ) هبناتلا ( ًاظباو رحات

 بوردکعک یهنسنر هلرسک كنهرمه ( ءانبالا ) ینا یتعع ةينات لحرلا یيا لاق
 هدننزو انز ( انالا ) هئرخاو هنأاطبا اذا ءانبا هتیئآ لوقت : رد هنانعم ربخات
 3 ند هیک هک رد ەت یا هدرلز و هلنوکس كنونو یرسک كنه ) ینالاو (

 ۴ا( یعج روند هنعوجم كزدنوک هدسننزو یلا ( یالا ) روند هتعانو تقو

 كنم رولک یناو هلل رسک كلونو یی كەز رولک یناو هدم تكنهم# روک |
 هل رسک كنهد دنشم نون دوخاب هدننزو تح دوخاپ هدننزو انه ( اا )هل رک [

 3 دنلوب رصم جاجج هدننزو انهاراو رددآ ويقر هدد روب هظر رفوب هد دم ۱

 روئیده هیهادو تفآ هل دد شت كواوو 7 تن سم ) ةوالا ( واولا ردىدآ یداو ۱

 كواوو یرسکو یعض كنم ( یوالا ) ايلا هدننزو درص رولک ووا یعج
 لزم تبوا لوقت ردهنسانعم قلوا نک اس بو وق هدرو هژلب دن دشت كتا و ربا ۱

 هتب وا لوش رولوا یدعتم هدانعم و و هتک هل رب یا نالا بابلا نم اب وا هبلا و ۱

 یدعتمومزال هنسانعیوایدوب هدننزو هدأت ( ةيوأتلا ) "هتلرلا یا هیلاو یلزنم

 فأ( یوأتلا )  هتلزتا اذا هبلاو یلزنم هن واو هیلاو یلزنم تیوا لوقت. رولوا
 هیلاو یلزنم تبوات لوقت ردهنسانعم كلتا مارا بوئوق هدرو دو هدشنزو |

 تمنج اذا ریطلا. توات لاب ::ردهنسسانعم تکرب هیارارب یلعوقو تیوا
 ننکاس بونوقهدروب هدرانوم هرزوا یلصا( ءاوتبالاو ) هدننزو ذاا ( ءاوتالا )

 بویجآ همدآ رب *اوتیاو تیوا ینعم تیوتت او یلارنم تی وتا لوقتردهنسانعم قتلوا |
Ê(*اوبالا ) یئرو قراذا هل یوا لاش ردلمعتسم هنسانعم كلبا تقرو مر  

 هتیوا لوقت رد هنسانعم كمردتبا مارا بوردنوق هدروب یدارب هلی رسک كنهزمح |[

 هلب رك كواو ( ىوألاو ) هلیعف ةلواوو تيم ( یوألا ) هتنزنا اذا یلرنم |
 | اهن اوأمو اب وامور جی واحما یوأموه لاق روتید هدروب هدننزو ةامخ ( ةاوالاو ) |
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 رولفا» مالک یراکدہد ردرلب وسن ههدلپ مان هوم رد اکر ح هک ناب ومالا عبس
 4دبدشت كعو یصف كتءرمه ( اما ) ردراب وسنم هتب راد ماتهما ارز رده
 هدتسرد هلکرب هبفبفضت كپمو یصف ممه ( اما ) یدنئوا رکذ هدا میم
 لثاع ادیز نا اما لا ردپا تلالد هنقبفصو تو كمالک نالوا دراو هدندمباع
 هرزوا یفیدلوا ح ورشم هد هب وع بنک هک هبلوا یخ هفیقطا ىلع لفاع ها یا
 ۴ هدافا ینئوئو فح كئدسبام هکردنوععا هببث ردحانغثسا فرح یک الا یہ اما
 روئلوا لامعسا نرافم همسف یرثک او رونلواریبمن هلک بد لوا ءاکا هدزفاسل رذبا
 یس همه مسفلا لبق هکرولوا هاکو ۰ یذلاو كصناو یبا یذلاو اما ۰ 4وفک
 مو ره بوئلوا فذح یراسفلا اضعبو رونبداعو اه هللا دا هنیع دوخاب هاه
 تسار هلفلوا یرارفا ماهفتسا رم دوخابافح یسهک اما كاذکع رونبد یغد

 لوقف ىلعو ردعوطوم هنسانعم افح شعبلا دنعو رولوا كد ردعقاوو ردتاو
 روئلوا لامعتسا نوجا ضرعو ردهنسانعم ؛وش هکردبکیع ندننفل "ام ها همه
 هلفلوا عباس یلاصسا هلیفذح كفلا ءرزوا روك ذم هحو سب فطع اماوح
 باید هک هن رداان یسلبا طیلن لوق تحرخ مهو تلعف مههد هرد كنبرپ رح
 ثیدح ثیدحا اذهره جا بانک یراغعاا مچ یف مقوام هنمو ردشلنا یرصت
 ۲ یذم لاخ روند هنعاسرب ند هصک هل رک كن هزمه ( ونالا ) واونا كلام

 ا( تو ) هبنوکع كولو یه كتمزمه ( ىنالا ) ها ةعا- یا ليها نموا
 ردهنسانعم تاج بولک فو كنهنسنر هدننزو باصس ( ءا ) هدنزو از

 كمي بولو ینلاک هتسنر و ناح اذا هاناو ناو انا ىناب "یشلا فا لاقت

 اذا ىلا ىنا لاق ردصوصخم هنسمشنب كنف تانا لوق ىلع : رد هنسانعم

 لاه : رد هنسانعم قلوا نیغزف هد هحرد تیاهن وسو تابتلپ صاخوا كردا
 نم ابنا لحرلا ینا لاغ : رد هنسانعم كلبا ینان ییاو هرح یهتتا اذا میم ا یآ
  یرادفم فصن ند هک هک رد هنسانعم نهو یناو ین ینمع مبارلا باققا
 هدف رک كنهرمهیک ولا رون,دهتعاسو تفورب ند هعک افلطم لوقلع ردتعاس

 شغاچ بولک یفو هدننزو ینغ ( ینالا ) لادم رولک منا یمچ ردتقل
 زود هثب د نالوا رخأت. بوکهکو هنقو ناح یا یناوه لا روند ههتسن
 كندر و هنسعاج بولک فو كن هنسدرب ردعسا هدنزو باص ( الا )

 ىلا اذه غلب هنمو ردتفل هد هل رڪ كن ءنمه روند هنسشاب بولوپ نلاک
 هباق هکر دضورعم هدننزو بانک ( هنالا ) هکارداو هصضنوا هتباغ یا هاناو ها
 هدننزو هبناز رولک هبنایج یک هداکو نکلو هرصنو ساط,نص رونبد هغاجات
 نالوا نیغرف هد هحرد تیاهن هدنزو یاز ( یالا ) رولک یناؤا یملا مجو
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 قنۇمروند هجوق واقوروق لوس ردهدننزو لعفا هکهلرصق كفلاو.یدم كنهنمه
 شیک لا رولوا فصو هبمأرعو لحر كلذك هدننزو یفطع رولک ابلاو هنابلا |
 ىلا یعجج ةبلالا فمهظع یا ایلاو ةن ايلا ةارماو ةجعنو یلآو لاو الاو نابلا لجرو ۱

 یعجج كنهنابلاو رد ىلا ید یعج كئنومو هلینوکس كمالو یعط كەز رولک
 كنسهلک ىلا نالوا روصقمو و هلا دم رول *الآو رو ايالاو رولک تانابلا

 نالوا یرغوط هیهجکلب هدد كنمرپ شب هیلاو ردشلبا شیوشت فلوم ردیعج
 ردینا قلاب نالوا هدردلاب هکرونید هننآ ردلابو ردهدنلزنم یغریوق کروند هرکجا |

 رونیدهنسهجراب ىغا چاو هنسانعم هعاجم روند هغلجا هيلاو هنسانعم قاسلا ةاج إ١

 نم ءاج لاق : ردهنسانعم اکی هلل رسک كنهنبه ( ةبلالا ) ردیدآ وصرب هده داو |
 ردیعجب كتمعن هکردهنسانعم من هلیدم كنءهنمه ( ءالالا ) هبناجو هلبقنم یا هتبلا |
fكمالو یصف كنهزمه ردیلاو هلنوکتس كمالو هل رسک كن همه ردیا یدرفم  

 اعم هلل رسک كنهنمه ردیلاو هدننزو حر ردیلاو هدننزو ولد ردولاو هلئوکس | |
 همدآ ندا نی قوح هدننززو ف ) لالا ( منلا یا ءالال ةربثک لا هدننزو

 ییا هدیرغم هدننزو هف رغ ( هبلا ) ناعالا ربثکلا یا یلا لحر لاقب روید |

 رباب کیا هدلحمان بءوح هلیسهینب هیننو یقف كنمزمه ( ناتيلا ) ردیعاا هدلپ |
 هبهکولع هلنیتعف ( ةمالا )( واولا) ردیدآ عضومرب هدننزو هیلاع( هیلآ ) ردیدآ |

 رونلوا ریبعت قنرق هدیکرت لصاو هب راج هدرع اسلو كزبنک هدیسراف هکرون د ||
 هرم ید ةومادوخای هلاصفیدا ةوما ىلصاكنظغلهماو ةكو لع یاةهلمةما هللاق |

 هکهدننزویضاقرولک یمآ و هدننزو *امدرولک *اماو هلناصفرولک تاوما یعج هدننزو |
 هلنوکس تيمو یال تاکرح كنهرم رولک ناوماو هدننزو لعفا یدا ومآ لصا |

 هماو رد ناس ترضح هکیسرافلا تن هماو هفیلخ تّ هماو دلاخ تن هماو ||
 ردهنسانعمكغدیا هب راج مدآرب هدنن زو ین ( یاتلا ) ردرهیاصم کلا یا تن ق
 :٠ ردهنسانعم كمدا هبراج یخدوب ( "اینسالا ) اهذشنا اذا. هما ندف ی لاق |

 دوخای ییدلبا ربسا هدننزو هب رت ( ةيمأتلا ) ةما ذخا اذا لحرلا ییاتسا لاقت
 :(ةومالا) ما اهلعح اذا ةيرالا یما لاقب : ردهنسانعم قلق هیراج یزبق یثیدلو |

 تیماو تمرک ةي راج لا تما لاش : ردهنسانعم قلوا هب راج زبق هدنزو هوخآ
 هما تراص اذا سماخلاو عبارلاو ین اثلا بابلا نم ةوما تمرکک توماو تععش |

 ءاماومأت رونسلا تما لاق : ردهنسانعم قلوام یدک هدننزو باتک ( ا )
 .ندشب زق هلیعف كنهددشم یایو كيمو ىع كنیم ( هبماونب ) تحاصاذا |

 كيمو یعط كنهنمهرونید یوما هدنتبسن ردب رفصم كنسهلک هما هيما ردهلیبقر

 نوجا فیفخم هلیعف كيمو كنهرمه رونبد یوماو ردهرزوا سابق هک هلیعف"
 نی كلامو دیبع ن ةمقلع درلضعبو هللا ارحا هنسارجم یریغو یلیقع رونبد يمو
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 | رابتماو ردفن هذه لالا ینمبرد هدن دشت ذبلانوک | الف ةبظح نوک ۱۷ ناوو
 4 همعلوب پوبلبا ربصقتو روش السا هدنبلط لوب رابتعاوردف مسبالک د ییحاس
 ۰ هبفح هرزوا ینبدئلوا ناب هداصفتسم کرد مرنم ردگهد مردبا ثمهو یمس ند

 لسا روسد *ءرصقع هبلاو روید هوا نالوا یراسبثعاو ردق هدا سوز

 بولوا بالو مزال هنسبدنک نوناخ لواو بودپا جور نوتاځر هسکر هردو
 یارپسفتو نوابن السا هدنامدخوروما قح4وا تثمرحو ردف بحوم هدا جاوزاو

 یدلپا داربا یروبڼم مالک هنحوز نوکر, هفلوا ترف هدندنع سوز نکیف و
 النا هدلوا هما هدارو ناك ردهدنریدق ةبلاال ااف دنع ةبظح كال نا هك

 ىفراهلك ةبلاو هبطنح ىحاس لاثمالا مو رولوا هدنکب- ةبظح كدنع دجوت
 ندفلش رولوا هدنردق ةبلا نکا الف كدنع ةبظح نك !لنآهلکلنا طبس هلبصن |

 روالوابرش هدناب تاللا هلماعع نسحو ةارادم نوا لوا للان هولطمو ضرغ
 لوكس كمالو ینالث تاکرح كنءرسه ( ةولالا ) رولک هنسانعم نيبو دنآ هبلاو
 نیو دنآ هدرلنوب رد هبلا یلسا هک هل دیدن كتابو یهف كتءزمه ( ابلالاو )
 هل.رمسکتتهزسه ( البال ) نی یا ةولاو اذك ىف ةبلا هيلع لاخ : ردهنسانعم
 عرش فرح هالبا هدعب هکرید حراش مسفااذا *البایآلاخ : ردهنسانعم كباب
 ردح و رشم هد هبهفف بشی اکحاو تابغبکه که نن یدلواص وصنع هنبع نالوا هجو ز عاج مقام
 راس اذا ناکملا لآ لاقب : ردهنسانعم یناوا یفلفیف یجکو نوبف لحرب " الباو
 مسفااذا لج زانآتلاه : : ردهنسانعمكللانیعیخدوبهدنزو لمت ( لات )قلا رعبا
  یئآ قوا هکردیفدامو هد زو هولغ هلبصف كنءرمه (ةولالا )
 هتسانعم هفبس روند هنیهافرو تعسوو ةولغ یا ةولا امشب لاق روند ههفاسم

 .یذلا دوعلا یا :ولالابمعسا لاغب رونلوا رفحت و ریضت هکروسنب د هنجاغنا دوعو
 ةنبرك( ةبلالاو ) هبا واو ديدشتو هنیتت ( ولالاو ) ( :ونال ) هب رنتي
 (ذبال ) (*ابا )هدنزو هبفاا رده والا یرلعج رونبد هنحأغا دوع هدرلنو

 هز رونید هنسی رفصو هنهف كن اوبحو نانا هنوکس كمالو یصف كن ره

 ارس كناوبح رئاسو یغوربوق كنویقو یقانیفو یجق كناسنا هکر دهنسانعم
 :تایلامچ ردنراب* ندجنو محن نالوا بک ارتم هدروب نم لحم لوق یلع رولوا
 ی بکرام یهو ةزبت ,یا ةبظع ةبلا اهل لا رولک ايالاو رولک

 دا وصرب هبلاو هایلادیدشنو ماللارممکب ةيلالو هزمهلا مسکب ةيلا لغالو موا
 ادو یغوریوفو یجف كناوبحو ناسنا هیت وكس تكمالو یصف كتمرمح ( یلالا )
 ماا عبارلا بابلا نب ابلا ةآرملاو کلا ىلا لاق :: .ردهنانعم قلوا

 .() هدننزو اصع ( ىلالاو ) هقاصفو هدننزو ناشطع ( نابلالا ) هتبلا
 بس س
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 كج هربویلاص وص هدنرلشاب هتخت كناتسبو هدنراشاب مود كنالرت ردهدنن زو ههغاب
 رونید هنب رلهجراب دولب هداوه هدننزو اصع ( افالا ) (*ابلا) رونید هکدکو هرب
 نوسلوا نیلاقو هقفوب رکو كجوکو كوي كرک یعي نوسلوا هسرولوا همسر هن
 ید هدولد ندیک بوایکح هتم ر هغللشو یرومغیو یک ةاصع ردةافا یدرفم

 ردیضاملعف هکهیدم كنم (یقا ) ردعضومرب هدننزو ع ( فا ) رونبد
 كن هرم ( قالا ) ( ايلا ) رکذیساک ید یفوا یلصا ینعب ردهنسانعم قوا

 كمنستد بولک شوخا بارشو ماعط یئا ندنمو تلع هلیئوکس كفافو یصف
 بارمشلاو ماعطلا هرک ا اذا ىناثلا بابلانم ایفا لحرلا قا لا : رد هنسانعم

 ظفح یب هنسنرب ید ؟اقو یلصا هکردتغل هدناو هدننزو *اقو ( *اقالا ) لعل

 هسکرب هلین وکس كفاکو یصف كنز ( یکالا ) (مایلا) رونید هفرظ كحهدیا
 لحرلاکا لا زد هنسانعم قلق کحو یوق هلا دوهش یی ولطم ندنسولح رو

 یدلیارورح یخد هدناب هرمهوم و دوهشلاب هم رغنم قژوتسا اذا یناثلابابلانم ایک |

 هنغاب یزغا كنه رق یدما *اکو یلصا هکردتغل هدن آو هدنزو اکو ( الا )
 ردراب مدره هکردرخ یتآ سنح رب هدننزو باح ( ءالالا ) (واولا) روند
 هکیدلیا رکذ یند هد اب همه ینوب فلوم یک یعجج رد ءالاو ردهالا یدرفم

Eat:هدنن زو یم ) “ي ًالاو ( هدننزو وحرم ) ول لا ( رد رلکدید یباغا  

 غبد اذا یلأمو *ولأم ءاقس لاقب رونید ه یرد شفلوا تغابد هلل رمت روب نم رج
 ولع ( ولالاو ) هلنوکس كمالو یصف كن هرمه ( ولالا ) هرغب ىا *الالپ
 تئاطب هدصوصخرب هدنن زو الص ( یلالاو ) هدننزو ع ( الو ) هدننزو |
 ایلاواولاواولاولاییلا لاقب : رد هنسانعم كلبا ريصقتو غیرد هدماتهاو یعس بودا ا

 ربکت اذا لسحرلا ىلا لاق : ردهنس انعم كما غامدو ربکو ًاطباو رصقاذا ىلاو |
 ولع ولاو ولاو هتعطتسساام یا هنولاام لوقت ردهنسانعم قوا ردتقم ههنسنر و |
 هیطعولاو هتکرتام یا اولاواولا *یشلاتولاام لوقت ردهنسانعم كليا كرت هدنزو |
 ریصقنو یناوت هدصوصخ رب یدوب هدننزو لاعتفا ( هالتبالا ) رونید هششخو ||

 لاقب : رد هنسانعم كما نيمو ًاطباو رصق اذا هبف ىلتئا لاقب : رد هنسانعم كليا
 تیردال ریکنو رکتم ثیدح هتمو ردهنسانعم قلوا ردتقمو مسقا اذا لحرلا یلتیا
 یورو رولوا عابنا هنسهلک تیرد تبلا هروک هکوب تیلالو یورو تلا الو

 رولوااعدد هکردلاعفا ندنسهدام الت هروکهکو كلبا تلتاال یا تلتا الو تیردال |
 ردعا هدننزو هيلب .( ةيلالا ) ردکعد نوسلوا ولشودوللود بوبهروا رلود

 لثملاهنمو ردهلعاف تعج رونید هلوناخ هرصقم هکرولوا هلیعفوهنسانعم غیردوریصقت
 هبف یضن دهحاو كلذ بلطا لازا الف ظحا مل نا یا » ةياا الف ةيطخالا *
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 ةد تو ترخ نالف دنر, هدکدروحوک هنا هدننزو یف ( یمالا )

 ادب زوسنالپ هبنوکس كت همم نیشو یصف كرم ( یشالا)(* ابلا ) روند
 رطهو هفلتخا ازا یناثلا باسبلا نم ابشا مالکلا یئا لاط : ردهنسانعم كلبا
 ةبلا رظطسا اذا مپارلا بالا نم اسبشا "یبلا لا : رثهنسانعم اوا راجو

 ردما«لوف یلع رونبد هنبرلجانا امرخ هدرخ هیدمكفلاویصف كرم ("اعالا)
 بانک ( ادا ) یدشلا) یهو یبیرهوج دنباب هرم فلژم رد اثا یدرفم
 ردعشوم رب هدیرف» هدننزو یم ( یئا یداو ) ردپدآ كفاطرب هدنزو
 ردمسومر هدننزو یئا ( یئا ) ردعوم رب هبصف كره ( ناشالایداو )
 هطاسب نالوا هدنسهبج كنف تآ هیوکس كنبشو ىضف ترمه ( یئالا )
 رددآ هفلاطر هدنلبا توم مطح هدننزو هاه ( هءاشا ) هنسانعم هرغ رونید
 یئآلاط : ردهنمانعم كمناکوا یک شلربف هدند هبرسک ترمه ( "اشبالا )
 یل ربعضپ دواد رمق كفلاو یدم كن*مه ( ینآ ) هآربا اذا مبظملا "اودلا

 هروسکم هزمه هدهراصب فلم ردبا یراردب كنب رلترمضح مالسلاهبلعو انیب
 ( هبسال ) ( "الا) رولوا فلاخم هارو هلکلبا دییف ها هنک اس هبتح یابو
 تكفنمو روند هنخآ جالو یرلک دلیا ببئرت ندامرخ رب رع هدننزو هیسات

 لرداج هک ردهنسانعم هرممآو ةمزال یا ةپسا ةيهاد لاق رونید هبهبهاد نایلوا
  لرید یخدآ رسيا راراغب اکا یرلقزاق رونید هپبا هصق یرلکدلبا دب هنلفسا
 ۱ ریپ هرزوا بلقا ( یمایالا )
 ةيسات لوهجلا ىلع مالا یما لاف : ردهتماشعم كیانبتج بونابرت هنسنرب

 ۶ تاق یمکروا كنهود هلنوکس كداصوا ىضف كنءنمه ( یمالا ) مست اذا
 یار لا بابلا نم ابسا مانسلایسا لاق : ردهنسانعم تكمرولب یکلزوحبولغب اب

 هاب كحراش ردبسهبنک شوقر هدنزو یماع ( یما نا ) همه رهاظن اذا

 رب بولاغوج توا هلن وکسلداسو یه سه( وال (واون)ردیخوققلبچهروک
 اکو لما اذا اوصاوصأی تبثلا اصا لاق : رد هنسانعم قلاقص بوشان هی رب

 ولك ندرلاسو ندنبوص لیسهدننزو :اصح هلا دم دانم ( ةانمالا ) (واولا) |
 ۵ |يواو رولک تابنعاو ها روک تاونما یعج رونی د هکوک نالکربا |

 .نونسوهنس رولک ناوضاو هلرمسک كەم رولک ءانماو 4 مصق رولک ااو هلادبا |
 ةثداتعم هخطبم رون د هنن اتسو زوب رفو نواق هدنزو باتک ( هانمالا ) خنک
 ۹ فالخ ارهاظ روند هنامرواو هنفلوروف لرحش یرلکدید یدنه فالخو

 E یو هو دوو ( ءاعالا ) ( ءابلا ) زدغحهوا
  ندنظفل هیغ  هدننزویناوا ادعم نیغ ( یغاوالا ) (جای») رونید
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 یعج روند هارو ای ( ینالا E A رل ودع رولک |
 ( یسالا ) یک * ابظ هلبرسک كن هزم ولک " اساو یک ةاضقو یضاق زولک ةاسا

 ردل وعفم ییعع لیعف 4۰ UD وام روند هبهراب نانلوا راع هدنن زو لع

 لاقب روند همدآ نالوا یدتقمو اوشبب هلبعو یرسک كن هه (ةوتسالا ) |
 تبلست هلکنآ ندنورد هکرونبد هنراسکغوراب كمدآربو منودقیا موقلا ةوساوه

 یعضو یرسک كنءهزمم رولک یسا یعجج رد هدنماقم یونعم ببرط رولو افشتساو
 داشرا هربص هلتیلست یدآنالوا كانغ هدننزو هبدأت ( ةبسأتلا ) هلبرصف كفلاو ا
 انف داسا لاقي ردیعو اطا ناهيان هدنزو ات ( ساتل ) رد هنسانعم كلنا |

 بولق ادنقم هنسب دنک یمدارب هدننزو لاعتفا ( ءاسشالا ) یرعتف هارع یا
 یدآرب هل رسک كنه ممه ( *اوسالا ) ةوساهلعحاداهیشالاقب : ردهنسانعمقع وااک | |

 هلعاغء(ةاساوملا) ةوسا 4 هتلعحاذا هه هت وسا لوقت رد هنسانعمقاق ادتقمو هوسا هرخارب
 ردصاخ هنص وصخ فاغکل وق ىلع رد هنسانعم كلی قلراسک۶ هلا هیلامدادمادمدآ رب هدنن زو

 لوا هیسک نالوا هدهقباضم نکیا رادقم كحشتب هنسبدنک جا یلام كمدآ ر ینعب

 ةاساوم هدادما ندلام نالوا ههضف ندفافک هسخو ردصوصخم هکلیا دادما ندلام
 كلذ نوكيالوا ةوسا هيف هلعحو هنم هلانا اذا ةاساوم هلاع هاسا لاقب روا قالطا |
 یرب هدنن زو لعافن ( ینلتلا ) ةاس اوج سيلف هلنفنم ناک ناف فافک نم الا |
 (یسالا) اضعب م ینآ اذا موقلا یسأت لاقب : ردهنسانعم كلا تاساوم هنب و |

 نارکس (نلوسالا) هنزح یا هاسا عفد لاقب :ردهنسانعم هسانو نزح هدن زو اق

 كن همه ( ةواسالا ) نیرح یا ناوسا وه لا رونید هنیکغو نی زح هدئزو |
 هدننزو نافع ( ناوبنا ) بطلا یا ةواسالا فرعي وه لاق رونی ةفابط ۲
 نور هلرصق تافلاورصقتنورمه ( یسالا ) (:ایل)رش# هدنبر ا دم
 ( یسالا ) تنزح اذا عبارلا بابلا نم ىنا هيلع تبسا لوقت ردهنسانعم قلوا |

 یراثنوم روند همدا كانغو نوررح «دننزو ناوسا ) نایسالاو ( هدننززو یصاع

 كنه مه رولک تایبساو نوناساو ایاساو تانایساو نونایسا یرلعج ردهنایساو هسا
 "اه روند هبانب نالوا راوتساو م ع هیساو هلا هحوتفم یایو یوکس كنیسو یھ

 رون دهن وتس نانلوا ریبعت قاباو ۳ هغايطو مکحیا هسا ءان لاقب ردن وا للاب ۲
 رود هنوتاخ یصنسو یرادلاو متاعدلایا یساورلا ةتباث *انب لاقي : راو

 جازم تن هبنآو ردبلغا قلوایواو وب هکرد حراش هاچ یا هلا رک لاقش
 اصلا ظفالا تخا هبسآ و ردیس هبرم یسوم تردد هک ردپسهحوز كنوع /

 تا ةصاخ همدار هلو کپ .كنیسو یصف كيمرمه ( یساللب) رد هم یا

 ةصاخ هل تیقبا اذا انسا مان هل تا: لوھ رد 4:تسانص قد وقيلا یس رق
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 هعینس لع یزا لاشب ردندن-هدام "ازا هکر د هنسانعم كابا ثافاکم ءدز نمی آ
 || لنا هشبدناو فوځ بوالتیپه ند هسکرو لصفو هپلع فعسا ینمب لنسفاذا
 لوا لباس هب هنسل ړو هاه اذا نالف نع یزا لاق : رد هنسانمم

 كلبا ثمواقمو هنمرامم هلا هکر و هاذاحاذا "یشلا یزا لاق : رد هنسانمم

 نینمهدامزآ هک هدنزو ورغم ( وزألا ) هاراج اذا االفیزآ لا : ردهنساعم

 ازيا هک هدنزو مرکم ( یزژلاو ) رولوا هرزوا سابف ربغ سب ردلومف. سا
 ۱ یز الا ۱ رونید همدا شلوا بانی هلفلوا راتف رک هنفسشم ردندنس ءدام
 یزأنلا ) رملا دش یزآ موب لافب رونبد هنوک یسا كب هدننزو یزاف
 لوف یلع : رد هنسسانعم یلوا نیفناج بّونلبقبم هنبرب یز, سان هدننزو لعافت
 یزأت لاف : رد هنس انعم یعشرونوا شام و ینبس هکر دسوصخم هننئاح سولح
 پبس ۵:یناکدنزو شبع رسک كنءنمه ( "ازالا ) سولمباب صاخوا اونادناذا
 لاغ رونبد هنلالوا ببس هننعسوو هافرو هدابز تكنشبعم دوخا رونید هثبش نالوا
 برا *ازاو هلطفو هدغر نم ببساموهوا هببسى یا شیملا "ازا یف لاتحب
  بسبفم یا برملا *ازاوه لاغ روید همدا هلادرم نالوا تباو میقم هدکنج
 بوروکح هلماغها هدندیفو تباعر ېک کرک ینسف یشاومو باو د لالا *ازاو
 بوکچ یب وس هلاوبفو اهسباس یا لاما *ازا وه لاقی روند همدآ ند زوک
 لوق ىلع رونید هنعوبج كمردلاف نالوا هدننی كنه روفو كنموح یرلکدکود
 هنسهوفمسالپپ یکنسوباب شاط نانلوا منسو هنذغا نوعا قماغا یب وس كنموح
 ۱ «دویرونبد هنساتمهو فک كمدآرب *ازاو روند هلم كمك ودوص هنموح دوخاب
  "ازا لسا هکربد حراش مهنارفا یا مهژازا مه لاقب ردواسم مجو درفم

 ( ةازاوملا ) ردبعشنم ندنوب هراس "ینآعم رونبد هنلباقمو هنجاچ كتهنسنرب
  ردلدبم ند همه واو : رد هنسانعم كليا تاراحو همواقم همدارب هدننزو هلعاغم
 كم ود بولاق ند هنسنر هدشننزو یت ( یزاتلا ) هاراج اذا هازاو لاقب

 ا نکن بوشلام هناتن قواو سکت اذا هنم یز لا ڈ] رد هنسانمم
 . زاحاف ذبمرلا باصا اذا حدفلا یزأت لاقي : رد هنسانعم قمروط كر هب رتد
 اذا ضولا یزان لاض : رد هنسانعم قعاب روکذم *ازا هنموحو اهبف
 "قعلق *ازا هضوح ىد و هدشنزو ه دا ( ةب زاشلا ) *ازا 4 لمح

 ( وسالا ) (واولا ) *ازا 4 لمج اذا ض وحلا "زا لاق, : رد هتسانعم
 ا راچو جالع هب هراب هدننزو اقب ( اسالاو ) هلینوکس كنيمو یصف كنم
 ۴ كلا جالسا ینسامسانوماواد اذایساو اوساومای حرجلا اسالاق : ردهنسانعم كلا
 . هدننزو ودع ( وسالا ) مهحلصا اذإ موقلا نيياسا لاض ردلمعتسم هنس انعم
 | هبسآ یمجج رونبد همهمو اود قحهنلوا جالعهبهزاب هدشنزو "زا ( ءاسالو )
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 هصقن اذا هلام یزا لا : رد هنسانعم كقلسکا یلامو هدهجا اذا ایزا هازا لاقب |
 ردهنسانعمكلنا باتس بودا غوا هتقشم یمدآ رب یدو هلل رسک كنم رمه ) *ازرالا ) ۱

 هدنلباقم ناسحاو هلیجج ییدتبا_هنسیدنک كمداريو هدهجا اذا ءازیا ها زآ لاق

۸:۹ 

 نت یرمشلاک هشو یار الاک ساسالا ق لاق روند قنا لاب | ۱

 دولب هلراکزور جزا یراو روند هنسکود رومی كدولب هب اصسا یراو لدننشلاو |[

 روند هتبوطر ناثلوا ریبعت میبشو هج یراو ردنرابع ندنسلنا قوسو تادحا ۱

 یرح (یراتلا ) رونبد هنفشالب ماعط ناثلوا لکاو مشود مرزوا راجشاو تاب
 و لسعلا تلع اذا لصلا ترا لاقب : رد هنسانعم قعاپ لاب یرآ یندو هدو

 بونلکا بولیئوط هدرب ربو فاخ اذا هنع یرات لاق : .رد هنسانعم كما فلخت
 كجا یرحو بلط یالوا قیالو ستحا اذا ناکلاب یرا لاق : ردهنسانعم قلاق |

 یرآ یدو هدننزو لاعتفا ( ارتئالا ) یرحاذا *یثلا یرات لاقب : ردهنسانعم

 قللف بونلک | هدربرب و لسعلا تلع اذا لصلا ترتثا لاق : ردهتسانعم قعاب لاب |
 یرراوط هل رمسک كنهرمه ( ءاربالا ) سبتحا اذا ناکلاب یرتئا لاقب : ردهننانعء |
 ردهنسانعم قلق ردبا لکا فلع هرزوا جارتما هدروخآرب بوردشلآ هنیرب یرب |

 كن ایو هدننزو یراع ( یرالا ) یرات ابلعح اذا “ارنا ةبادلا تیرا لو
 لوعاف یدبا یورا یصا هنسانعم هیخآ زوند هنس هلوط تآ ردتغل هلددشت |
 تیرا لوقت ردهنسانعم كمزود هلوط هرلتا هدننزو هبدات ( ةيراتلا ) هدننزو |

 رادبایو تباث بوردشلرب یک کرک یهنسنرو ةيرآ اهل تلعح اذا ةبادللو ةبادلا
 يک کرک بودوی یشتاو هتنکمو هنا اذا ؟یفلا تیرا لوقت ردهنسانعم قلق

 اذا رانلا تی"را لوقت رد هنسانعم كما سرت قاچوا هشنآ دوخاب قمردنلکلاپ

 هیانک هللا زخآ ندهنسنرب هکردهنسانعم هن رونو ةرا اهل تلعحوا ابنعفرو اهنیظع
 صف كنم نمه(وزالا)(واولا ) تیرو یا مالا نع تیرا لوقت ردنرابع ندکیا

 لظلا ىزا لاقب : ردهنسانعم ینملاصق بولیکج هکلوک هلبئوکس كنهمشم یازو
 ( ی” زالاو )لینوکس كلازویصف كنەزه ( یزالا (() سلقاذا اوزا وزأی
 قلوا مضنم هن ر یر بولک هنارار هنسنز هدننزو تع د هلا هموم ةر
 بوردشانب هنب رب یرو مضنا اذا ایزاو و ایزا یزأی هيلا یزا لاقب : رد 42 جم

 یدج "یزاو هدننزو تع یزاو هیصاذا هيلا هازا لاقي : ردهنسانعم قلق مطنم

 بابلا نم اي زا لظلا ىزا لاقب : ردهنسانعم قلاصق بولیکعت هکلوک هد رو
 دنف یمدارب هدنن زو یدح یزاو صلق اذا عبارلا بابلا نم ایزا یزاو رو لا |

 ایزا هل ىزا لاقن :ردهنسانعم كمك ندتمس نالوا یبنما نوحا كليا هتشرف هللا
 رد هنسانعم كالا باتب .بودا رغوا هب هیظعتقشم یدآ ریو هلتخل هنمامهحونم هانا اذا
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 سب :اذبا لفن الو ةب ذاو الذاو یذا هبحاس یذآ لاه : رد هنساعم كا

 هکر دقلوا هدنن اونع اذالا لسعف اففلا نزوب یذالا و هضعسل نالوا عما هداروب
 هزژوا روک ذم هجو نکل ردن دل وا باب لسالا یف ینعپ رد 4ب رسک كتراف لمف
 ردفلوا هب رابه ةبذاو ةاذاو ىذا هبحاس یذآو هدنلبذ كنو و ردروج#4 یفرسن
 هلاک هدراسب ید فلومو هبفلوا ثافتلا امطف را هنمسل ادعام ند هض و

 ناثلوا رکذو هدنعفوم ردصم مسا ینلنفل هاذپا راب رع هلکلبا دییفن هدبق ردسم
 ةعاطا عاطا ردربنکس یانما كوبو راشابا دارا هدنعفوم ردصم یر هفیس

 بارطنما ثعاپ هکرونید هیهفان لوڈ هدنزو هحرف ( ةبذالا ) یک ةولس هسو

 افاد پوبلنا رارفو مارآ هدرب رب عبطلب ةفلخ نکیغوب ینرمو عج و ینجهوا
 ةيذا ةفال لاقي هدننزو فثک رونید یزا هدنرکذم 4وا ردبا با رطساو ثکرح

 دننزو هدع ( ةرالا ) هاپلا ةقلخلپ ضرمالو عجوالب ناكم ىف رشتال یاذا ریعبو
 هکرونید هنعنموم شنآ دوخاپ رونید هشنآ ردنموع ندایاه هفلوا یرا یلسا
 رونبد هب همردسپو رونید هنبولع نالوا دش كسنآ دوخاب ردفح4وا قاجوا
 وادچو رغاب نالوا هدننرمص كنهاد هکردهنسانع رقنعمو ادیدفیا ةرا انمعطا لاقب
 هکرسو هنسانعم اعم رونید هرب یلفرغآ قح هللوا اودو جالعو رونید هنبرب

 یک نونع رولک نورا یمج راردبا رغس داز هکرونبد هبمردصب شن دانیق هلا
 بوناب یید ندفلز.وس تماعط نانلوا ٣س هدهرضت هدنزو یرح ( یرالا )
 بابلا نم اپرا ردغلا ترا لاقب : رد هنسانعم قلق بوشيإاب هدنلکش یرد هابس
 اپرا ردفلا تب را لاخ اك یارتحالانم هادوسلا ةدلجلا هبش اهلغساب قزااذا یفانلا

 لاض : رد هنس انعم كلا تمزالم هنب راروخآ یدنک راوطو مبارلا بابلا]نم

 بوب رس یرومغیو یبوص هفع راچ بوسا لبو هنمزل اذا اهطب مم ةبادلا ترا
 قاب لاب یرآو هنساذا ءاملا جرلا ترا لاشه : رد 4 سانعم تكکود بورواص

 یرآ ه یرآ هکر هکربد مجرتم لسعلا لع اذا للا ترا لاقي : ردهنسانعم

 لعاف مسا هکر دعالم قمل وا انعمرب یک ذوخأم ندی رع هحاضعموب ارهاظ یقالطا

  هردص یرا لوق رب هنسانعم قلغب توادعو هنیک هدنورد همدآربو رولوا
 .] هلفمشلآ هنیرب یرب راراوطو بارلا بابلا نم هردص یرا لاقو ظانغا یا لع
 ۴ ةبادلا ىلا ةبادلا ترا لاغب : رد هنسانعم كب فلع هدروخآ رب بوشقوج ندرب
 ۴ هکرونید هماعط شعشباب هنبد كلموچ یراو ادحاو افلعم اهعم تفلاو تمضنااذا

  هب و ردفلا لغساب قزلام وهو ارا انا لوقت رونلوا ريبعت یفنب كاءوج
 ۱ بورونک هدنرفوح بول[ ندرلکه> تنعسف یرآ دوخاب هنسانعم لسع روند

 ناسشباب هنفارطا خوک دوخلب رونبد هتس هدام لاب یرلکدلبا عمو هناوق
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 یا ؛یدا لحر لاق روند دمدآ دم ربش و كالاجو تسحو رونید د هنبالوا ۱ 1

 رود هسابل شیکک و لبلق یا *یدا لام لاقب روند لام هحزاو رمشم فیفخ» | 8

 هنوز یدا ودا لصا ردتغل هدناو هدننزو دن ) دالا ( رونید یند یدب هک تن ۱

 تنه رم "( یدالا ) ردلدبم های هزه هکرید مراش هدب يا هب دا هللا عطق لاقب

 تیدا لوقت یک ودا ردهنسانعم قمتادلا بودا كنر همدآر هلینوکس كلادو یف

 ردهنسانعم كم هدوا هدننزو یان ( یدأتلا ) ردهیایو هواو سب هتلتخاذا ایدا هل
 هدنن زو ئم هليا همومضم مه ( "یدا ) هتيضق یا هقحنم هل تیذان لوقت
 دیس ( هب دا ) ردیسما یدح كني رلت ضح هنع هللاونضر لبج نب ذاعم

 لاد و یصط كن هزه یدا نب كلامو رد رعانش هيدا نب ةورع ردنداسا هدننزو

 هدننزو افص هلبا همجعم لاذ ( یذالا ) (ءابلا) ست هل رسک كن هددشم 3 ۱
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 لجرلا یذا لاقب رونلوا رییعت تمنجت | هکردهنسانعم قلوا هدرزآ هحرادقمرب |
 هدننزو ىب أت ( ىذأتلا ) ریسبلا هورکلاهیلا لصوا اذا عبارلا بابلانم ىذا ها[
 هیلب ( ةبذالا ) ىذا ینعب هب یذأت لاقب : رد هنس انعم كمنج | دوپ

 شخ رو همنجا هکرونید هربسد هورکم ردرلعسا هدننزو ةادا ) ةاذالاو ( هدنبزو

 ("یذالا ) ریسب هورکم یا ةاذاو ةي ذا هنم هيلا لصو لاقب روئلوا ریبعت : رازآو

 همدآ نالوا "یداتلاددبش رولوا لوعفم ییعع ردتغل هلیغبفخ كنايو هدنزو ییغ

 وه لاقب ردنرابع ندهسک نالوا رونجا كي ندهنسن هحزاو ندهنسنره رونید |
 هبسک نالوا ردبا هدبج ر كب قلخ رولوا لعاف ینعم و یذأتلا دندش یا "یذا |

 یدم كنهرم ( يذالا ) ءاذالا دندش یا یذا لحر لا رولوا دص هلکشد
 یشانن دنکیدلیا شجرو اذا های رد 9 رونلوا قالطا هبهغلاط هلیدیدشت كنايو
 هناكح راش هحوم یارحا "یذآ ریطتلا لاق رولوا كمد ینالا لعاف يذآ سب

 هافیفخ وددشت یدلوا ملع هدحوم هدعب ید یوذآ هدننزو لوعاف لصالاق هروک

 یذولا جوملا وهو ینالا هنمو هدن ادرفم خد بغار اصقاو رولک یذاوا یعچج
 هدننزوافص ( یدالا ) ردشللا یرصت یتفیدلوا لعاف مسا هلیئرابع رحلا باک 1
 . یظفلیذا یدام ندنوب كفلوم هروک هنن اب تكحراش كمتحا یمدآرب :

 رایدلنالامعتسا هدنوب رابرع هکردروج# یلعف هدانعموب نکل رولوا ید یدعتم || "
 ليمو غي وصتو بودبا داريا هدنن اونع اذالا لعف ینالاو ید فلم اسنپ کا
 یذا روک ذم نالوا یدعتم سپ.ردشلنا مابیاو زاجا هرزوا ین داع ردشمالیا /

 رایدلیا كرت ینردصم لصا هدحجار تغل بودبا لامعتسا هدنب اب لاصعفا یسک
E ۱هدننزو,هیلبو ةاذا نالوا ردصم مسا ېک ی ذاو یدلیا رورم یلاثما هدالاب  

 | هدیج رو كمتچا هکرلپ دليا هماقا هنماقم ردصم ندلاعفا ید یرا هلک هب نا
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 | لسنمهنب رب یرب هدننزو ابله هلبسهبب رفصم ( نابخا ) هنیخات یمب ةفبعتم
 | هکرونبد هب «رهطع هب رسک كب همه ( ةوادالا ) ( واولا )ردیسا ثكفاط یک
 . یا ةوادا هدیب و "اچ لاقب هدنزو یوانف رولک یوادا یممب ردیاف وس فو رمم
 ۱ تدا لاش : رد هنسصسانعم قاوا ش# هد زو وف هن ( ”ودالا | ,ةرهطم

 ۱ بويادنفةمدآرب بف كيرم ( ودالا ) تصضلو تعتا اإ اودا ودات ةرملا
 ۱ هبل كن ءرمح ( ةادالا ) .هنلنخ اذا وداودا 4 تودا لوفت ردهنسانمم ىن ادلا

 روئلواربپم یلنادوا هکېک لف نوجا تبانکو فبس نوجا كنح ردهنسانعم تل آ
 ۱ | هئلآ یا 4ادا برأ زا لاقب اسف رولک تاودا يعج یدبا هودا یلصا كوو

 8 یدا لاق : ردهنسانعم قفلفار بودا ذاا تالآ هدننزو لعافت ( یدانلا )
  هنبرب یبهتسلرب هدننزو عفت ( ذیدأثا ) الا )هل ادا رد ذخا یا لجرا
 | : ردهنسانعب كم هدواو هبلا هلسوا اذا هلحم ىلا ءادا لاغ : ردهنسانعم قم مشط

 | هغمرشط هنلحم یب هنسئرب ردعسا هدننزو پاصس ( !ادال ) هاف یا هادا لاغب
 | اعاد ناما هنتسل" ريغ هدننزو لسفا هکهلدم كفلا ( یدالا ) روند هکم هدواو
 هک یسهلکی دآ وبا هکر بد حراش هربغ نم ةنامالل یدآ وه لا روند همدآ ندا ادا

 164 «یدالا ) ردي ضف كافل وا ندنس هدام ادا نالوا ردصم مسا ردلسفت لمفا

 قع وا بولبوف هاففلاچ دروغوب دوس هدننزو نع هب رک كلادو یم كنم
 | قلاغوج هنسنرو بوربل رخ اذا ینانلابابلانم ابدا نیلا یدا لا : رد هنسانعم

 | نوجبا قمرقج یتغاب بولوا یتب اب مولطو رنک اذا یشلا یدا لافب : رد هنسانعم
 شخ نكما اذا "افسلا ىدا لاقب : ردهنسانعم قلوا لباق هفمقلاچ دوس هدنحا

 ا د نروسک ماکو روج ندهسک رب اھ تک تمره )هال )
  هلاعاو هادعا یا نالف ىلع *ادبا هادآ لاق : رد هنسانعم كلبا تن اعاو تب وقت

 قلوا هدامآ نوجعا رفسو یوف اذا لج رلا یدا لاقب : ردهنسانعم قلوا یوق و
 بش بولوب نراك هدلحمرب سانو ابيل اذا رفسلا لجرلا یدآ لاق ۶ ردهنسانعم
 اوبصخاو منمولا اورتك اذا موفلا یدآ لاقب : ردهنسانعم یلوا هرزوا نارعو
 هبحاص لالایدآ لا : ردهنسانعم قمصب ینبحاص هلکم هروت بوبهروا كب لامو .

 ملظ كنهسکرب هکردبف دارمو هدننزو *ادعتسا ( "ادیتسالا ) هبلتف هبلع رتک اذا
 اذأ هیلع"یداتسا لاخ : رد هنسانعم لا هن اعتسا ندمدآ رب یشان ندنتسو
  لاخ : زدهنسانعمقلآ هلی رط هعرح ینعب كلا هرداصم ىنلام كمدآ ریو یدعتسا
 ندروکذم هادا هدننزو یتخم ( یدولا ) هنم هذخاو هرداص اذا الام انالف یدأتسا

  یوق یامالا اذه ىلع دؤموح لاه : ردهنسانعم اناوئو یوقو ردلعاق سا
 | هج هنروا لوفیع رونید همولط جوکو هاق جوک هدننزو یر ( "یدالا )
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 قحهرغاج یمسق نوبق ینید ضف الرا هز ( اجا اجا ) (ءابلا) ةياعسلا یا ۱

 هلبا همجحم ءاخ ( ةيخالا ) (واولا) ردهای هلغلوا ىجا ىلصا كنوبو ردندناوصا
 هندی بلوط قحهیلغب راوط هلیفیفخت كلاي اضعبو هلدم كنءرمهو هدننزو ها ||

 بیا نوزوا رب کا بوقاق هر دوحای بوقاق قزاق ییعب ر جاعا رب هر اود ۳

 باد اکا بولبق هدنزرط هقلح ینجوارب« ر هری تفرط یکیا بویلغب |
 هدننزو هبلب هیخاو رولک "یناواو یک ایاطخو هیطخ رولک ایاخا یمجج راردبا دنب
 هدنع هل لاش ردلمعتسم هنسانعم تمذو تم رحو هنسانعم بنط رونید هندیا رداج

 هبدأت ( ةيخأتلا ) هدننزو هلوعاف رده وخآ یلصا كنوب و ةمذو ةمرح یا ةبخا |
 ةبخا اهل تلع اذا ةب ادلل تیخا لوقت ردهنسانعم قعاب یا هلیوط هباود هدننزو |
 واو هکهلاخ دب دشت ( "خالاو ) هلسیفیغش كناخو یعف كن هرمه ( خالا ) |
 (وخالاو) ردامعتسم یک یطغل اغق هک با رصق ( اخالاو ) ردلدب ندهفوذح |
 هشادن رف هلیعط كن اخو یصف كنهرمه ( وخالاو ) ردهرزوا یلصا هکهدننزو ولذ |

 هوخاوه لاقب رونلوا قالطا هنقیدصو رای كمدآرب و رونبد ردارب هدیسراف رود
 رولک ناوخاو هدننزو ءابآ رولک ءاخاو رولک ناوخا یرلعج هبحاصو هقدص یا
 هل رسک كن همه رولک هوخاو هلع كنهنمه رولک ناوخاو هلبرسک كنهمه

 (تخالا)هلدبدشت كواوو هلنبتع رولک وخاو ه"وخاو هلیضكن هزه رولک هوخاو
 ردلد ندواو ردلکد نوحا ٹي أت ءان هکهدنو رونید هشادنرقرق هلیعط كنه رمه
 تلباتلالد هفوذحم واو ىع كن نی یدلوا ن شیوعت نوجیدلوا ثب ا تمالع

 اصوصخ هدهیفاک حورش یرابارعا قیفحت كنلاثماو كنوب و كنسهلک خاو نوجا
 ندنسهدام هیخا نانلوا رکذ یبهدام خاوبشاو ردطوسدم هدبطوبس رتاظنو هابشا

 رمشب راربد ربا خاب هتکرت راب رعو هلاصف رولک تاوخا یمج كتخاو ردذوخأم
 قوبهدرجالطصا مزب هکهتن نوحا قمال آ هناسل ینظفل "مش رلردبا دارم یتشانعم
 (ةوخالا) خاب كل سبل یا نالش كلاخاال نولوش و روئلوا ریبءتریخ هدرب كجد

 توخ ادقلو اخا تنکام لوقت رد هنسانعم قلشادن رق هلیددشت كواوو هلنبتع

 هدرلنوب هدننزو أت ( یخأتلاو ( هدننزو *اشا ( ءاضالا ) اخا ترص یا ةوخا
 یأتو اخا هل ترص یا هتیخأتو تیخآ لوسقن رد هنسانعم قلوا شادنرق |
 اذا ؛یثلا شید لوقت ردهنسانعم كلبا یرحو بلط ینالوا قیال كتهتسنر " َ

Eiلوقت ردهنسانعم ا ود شادنرق دوخای كعدا شادن رق یمدآربو نیم  
 ( *اخالاو ) هدنن زو ةافاكم ( ةاخاولا ) اخا هتوعدوا هنذخا یا اخا هنیخات |[
 . قلشادنرق هللا هسکرب هدننزو حاشو ( ؛اخولاو ) هبرسک كرلهمه (ةواخالاو ) |

asanیون توس یونس  prبی یو سا  

 هل هاخاو مه وق و *اخوو ةواخاو *اخاو :ةاخاوم هاا لا * رد هنسانعم كا |



PY ® 

۲ 
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 لاف ردلمتیم هتساصع لبافءو جابو قب رطلا ممن یا انما ق هقداص لاغ

 لجر لاض روند همدآ نالوا ردا تافاکمو شوم انادو هافلا یا 4 ادم یف
  یص ( لا ) *اطعم *انبم وه لافب روند همدآ اطعلا مئادو زامم یا *انبم
 |  كجمدبا لوخدو ثبشت هشبارب ردرلناکم مسا هک لبد كهم ( هاو ) هدنزو
 | f لا هنهج نم یا هناامو هم نم صمالایآ لاش روالوا قالطا هننهجو تم”

 | راخ شعشود هرهن هدسننزو ءا ( *االاو ) هدننزو نف ( قالا ) هئم او |
 | بش كنءسمه رولک یاو رواک "۵ یم روتبد هنسهلوفم یا ریو *اشاخو
 ل الا ) یدنلوا رکذ یغد هدهبواو هکهنن رونبد هبرغ لبس یوانآو یئاو هدتنزو |

 رونی دهننا ر هو هنس هدام ك° راب هل مسکن هددشمیان و كن مه ( ةبالاو ) هدنن زو هبنغ
 اچ وک هفا ) هاتيتسالا ) هنم قأیامو هدام یا «تیاو حرطا ةا تمطف لاش ۱

 ینسلکكمدآ نانلکا بوکیهکو لصفلا ثدارا اذآ ةفانلا تئاتسا لاقب ؛ رد هنسانعم
 (یانلا) نایئالا هأسو ًاطبتسا اذا الف دیز ین اتا لاغ : رد هنسانعم كلا بلط
 لاف, : رد هنسانعم كلبا ثبشت ندنففاوم تمس 4تلوهس هامیئح هدنزو یا
 : رد هنسانعم قوا هدامآ پولوب تفایق هنسنربو هنهحنم یناو ینفرتذا مالل ین
 هكا هدحاو هاب ( یآتلاو ) هدننزو هدان ( ةيناتلا ) ابين اذا مالایات لاغب

 لپهسنو حالسا یف رط كسلک كنهنسنرب رد هدنزو لیعف کنید ق ات لسا

 هدننزو نح ( یتا ) هلببس تلهس اذا ایاتو هيأت هللاتما لوق ردهنسانعم قلق ]

 یا :اشلا ىنا جاجا ءاج لاض ردلدبم ه همه ءاح افیغخت ینمب ردثفل هدنآو |
 ( نوا الاو ) هنر كنهثلثم یو یصق كنم ( ونالا )(اواولا)ناشلا ىنح
 افلطملوف ىلع ردهنمانعم ٌكْما تیاعسو زغ هناطلسو ریما یمدارب هدننزو هانک

 ۲ بابلا نم ةو ااو اونا لجراپ هبلعو هب تونا لاقي : ردهنسانعم كلبا ینراغ

 3 یمن كنهرمه (ینالا ) ( ءابلا ) اقلطموا ناطلس دنع هب تیشو ىا لوالا
 | | ددهایوهواو هکردهنسانعم هواناو و هدننزو هانک ( ةياالاو ) هنوکس تناو |

  تاکرح كنءمه ( هانا ) اونا تولا ینعع ةيان اونا هیلعو ۵ تينا لوفت

 | ما جره لوق یلع ردراو یوبن دجسم هدنا هکردبدآ منومرب نیمرخانی هال
 ( یناژلا ) ردشغوا انب یوبل دمج هدنرزوا هکردیسا ويقرب هد رق لح
 . یا تاوم لجر لاغب روند همدا یوق هدناب لدحو تعوصخ هدتنزو ییایم
 هکرونید سخن لوک | هدننزو یشت رم ( یتلا ) ردندنسانعم زو ینو مصاخم

 تنم ( هلنالا ) هلوا نم اق الصاو بویصوص قوج هلکلنا لكا ماعط قوح |
 هلبفیقخ كتابو یصف كيم ( هبْألا ) هنسانعم هراجح روند هرلشاط رک
 [ د۵ لاو فیت الا نالف كرام لاقب : ردهنسانعم هیاعسو مت هدننزو ةا أم ( دلو )

 . ىا
e 
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 ۱ رد راسا عض عنصوم ررب هددنزو یرکس ( یواو ) هدننزو یزج )6 یوا 3

۱ 
 لحرلا انا لاق : ردهنسانعمتعرسو هيف ماقتسااذا اوناوناب ربسلاق انا لاقب روئید |
 4قب رط یا ددسوا یعوه لاق : رد هنسانعم تولساو هقب رطو عرمسا اذا ۱

 رد هتسانعم دیدش ضرعو رد هنسانعم ءالبو هنسانعم توم روند همولواو ةديدس |

 هدننزو باتک ءاناو لاو هنسانعم ءاطع روند هکر وو ردهنسانعم مظع صحو ۱

 رهاظ قدح الص كحاغا لوف ىلع كم رولب یشع بوالقح روموط یکعج كحاغا

 اونا ةرحألاو ةلحلا تتا لاقت : "رد هنس انعم قفوط شع قوح دوخای قلوا |

 هدا رد هنس انعم *یحج كلکوناو اهلج رثکوا اهحالص ادموا اه رم علطاذا ااو
 لوقت. ردهنسانعم ۳ توشر هدنن زو هنامک( ةواتالا ( هتسایاهت ولا لوقت ردنغل

 نانلآ ندهیح ارخ شرا هک هنسانعم جارخ رولوارسا هواتاو هنوشراذا ةواتاهتوتا
 ضعبلا دنع روند هلبطرو ث وشرو ارح ارخیا هضرا ةوانا یدا لاش ردلام

 تاو هدننزو یراکس رولک یواا یمج ردصص هت وشر نالیرو هدننعتوص |
 رک ذ هکرد هنسانعم ونا هلرسک كنه رمه ) الا )رد ردان و ویک یرعو هورعرولک

 بونلتکر و هلک |نمجرخاموهوهرص انا رنکلاقب روند هنلوصحم جاغا رولوا مساویدنلوا
 ( یوانالا ) تمت اذا "نا ةيشالا تتا لاقی : رد هنس انعم قلوب او وشنو عبر

 ندرېن ینآ هدسکرب هکرونبد هلودج لوش هلبنال تاکرح كراءمه ( یالاو )
 هکرونبد هب رغ .لیس؛شعبلادنعو هلوا شمروثک هنسهحغابو الرت یدنک بورآ

 ی ۳

 ( ةنايالاو ) ( نایالاو ) هلئوکس كنانو یضف تنمرمه ( الا ) ( یاب ) |
 تان و یک و ی ( ینالاو ) هلبعفكیم ( ةانلاو ) هیرسک كرلەزم |

 هح اذا ایناو ةانامو  ةنايناو ائایناو انا هثبنا لوقت ردهنسانعع ىج ك هک
 اتن < هوقو رولوا یدعم و مزال ی ڪڪ ءاج یسهلک یا وبشا هکربد حراش |

 "۳ ران واو هلعف یا سالا یتا نولوقو E ۳ رحاسلاا مغیالو ] |
| 

 یلوتسم ۱ بلات یو هنسدنک ییعب ودعلا هلع فرشا یا روس ا نالف ی

 ضوعو هایا هاطعا اذا ایش االف یا لاق : . ردهنیناتسنعم كمر وو هقاس اذا |

 هلوا نلوا ناک الضا بودا لولش یف هکر وند هها رهاش قجآ كلشيا كم
 روند هلع یعیدلوا عج بوشواق فلت هجو عو راع یا ؟اّمیم قیر لاق |

 1 روند هددبهک ببرغ و هل وا شلک هلغعلا ىلع بولوا م ولعم ۳ ییدلک ندنق

 | لاقبو هکلها یا رهدلا هیلع یتا لاقب ردهلیسهقالع یداع بیس دوخاب هم ا

 | هاتبا *یشلا هيلا یئآ لاقب : رددنسانعم كل قوس هدننزومافنا ( هاتیالا ) یدلوا |

 ۱ هدنن زو با رحم ( ءاتیلا ) هازاج اذا انالف ییا لاق: ۰ رد هئسانعم كجا تافاکمو ||

nesim 

 | هکعرو راومهو ی رغوط هلټوکس كنو یصف كت هرم ( وتالا ) (یواولا)



۱ ۲ 

 ر هفطر رک كنم سم ) وبا ( رد4دبم ندواو ء( هد هفبس هکر د

 تنر ) هاو الا ( اا 4 ترص یا ةوابا « وا لوظت رددنسانم» لا را قلب هک

 ۱ كعد ۷۷ یدآرب هدسنزو لم ( یا ) ردهنسانعم قلا ردعا رک
 | 3 یمنک كل (تبااو ) ( تباب ) ۷! هكا اذا هات لاف : ردهنمانم
 مرام ردسوع ندسلکش» یاب ءاهو ءا ردکب» یبا اب هاه عفر (هباپو ) هبصفو
 هبفوف ما ىلا دبا هبهسفوف ی ذساخ كتاب هداروب هکبدبد یر میم کرد

 باویک یفیدلوا هدنرلهلک هباسنو همالد ردیبم هنغیدلوا لادهیففت هدماهاومنیمب |

 فاو ېک هنکس هاهو هم هدنلوف هاب هلا اهو ردربقونو مانعت مقوم هسیا ماو |
 هدنشومهبدن ( ءاابو ) ( هاباب ) ردزلاجهدهلبعض كنەبفوف یو ردزاج یغد |

 ۳ ۷( فابالو ) رد كل بال لصا هك 4فذح كنءرمه ( کبال ) ردلمعتهم
 هاعهالهدانعموربخهدننذل عوج كران وب( كلباالو) ( كباالو )زىسمال ( كالو )

 هدنسارم للم سپ رونلوا هوفل یغد هدنفح ناسلواو بواوا یردب رداد ر
 قح هدنروص یفیدلوا اعد رولوا اعد دبو اعد هروک هاب كحرا ردشاوا یراچ

 هکرو ءا هدنعفوم اعد دیو رولوا كد نوسلبا جانحم هنقناعا كرلاس یس یلاعت |
 یخد هدننررعم مذو رولوا كد نس 4۵ سک بویلوا كمدا رولوا یناکو نیم
 |. لصاح ندنیلص ماچ هکلب, نلک ندنبلس ناسنا صنه یک كن رونلوا داربا

 حدمو رولوا كعد نسم ارج دلو ردم ولعما كردپ دوخاب رولوا تېد رولوا |
 نیه« هدکر ادوخآپ نسمدآ یک هنشرف جراخ ندرشبنس روئلوا دارا ید هدنتع |

 یدنک هکرونلوا لامعتا هدنماغمارغاو ثحو رولوا كيد نساکد جانحم هبقاکو "
 یاب هک اس تیافکو روما ماویکردابكنس لبق ماتهاویمسی غلاب هدک روما

 هیرت راردباداهینسانعههآر لاجوز ار.هآ رااوارلبعو رولواكاعدردتوب هنروایوراپ |
 ۲  موسصهرزوایاواهنسان«"جوزبا هدنفلشعبهدسلکت هکرید حراشول وازاجمندنسانعم "
 هتسانعینلاابرلرولوارد هرس هاه (نوالا) 4:ینتضو(یمالا)زیلوا زاجم هروک اکا هلفنوا |

 ةوا امهنب لاقب رونلوا ريبعت هونبو هوبا رل روالوا لامتسا هرزوا فباعت ىنعب |
 "رولوا لمعتسم ید یرلوا عج یک هلوژوخو هموع هوبا هکرید حراش ةونو
 هدفا ردرج فرح ءاب ردکعد نوسلوا ادف اکس مردی ه مک تا ( یاب )
 اپ یدغ» تنا هلغلوا ىا ضعبلا دنع فودحو ردقلعتم هفوذم رد هنس انعم

 | ندلامعتما ترثک رولوا هدنردقواب نكدن هلةلوا لعف ضهبلا دنعو ردهدنريدقا
 . هیرن ( ةياتلا ) ىك لبواب روید یغد اب هلبلف هفلا یو رد شغلوا فيغخت
 الوش ردن درع تارواع هک رددنسانعم كلا ره هغدغتوبد یاب همدآرب هدنزو
 ۱ د رددآ منمومرب هدنب رخ نادر لمف نت بم ) الا ( یاب 4 تلقی هنع
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 ۲" نددوس نیو زاب هوم هست تافل يه تب ۱

 لوهحلاییع ياو عبارلا بابلانمابا لیصفلایا لاقب : رد هنس انعم كئستد بوق |

 قلوا هتسخ هلیبس قلوقق قلو كنسک ناب یکو ابا هنخاو نبلانم قنس اذا |
 ردندص اوخو هکرید حزاش ضرف یورالا لو مش اذا زنعلایا لاقب : رد هنسانعم |

 یتلو كنسيحک ناب هدننزو رجلا ( هوالا ( رولوا ضراع هد هزیمش نویقاضعب

 ینعب هيدر هدننزو باصم ( "بالا ) رونید هب یک نالوا هتسخ هلیبس قلوقق
 یرلک دید هردنق هک ردیسا افلح ةصاخ دوخای روند هغلزاس یرلکدزود ريس

 عنم یرلن دیا ولس هنحا هلغلوا نافشپ ايو قیصكب روئید هنس هشيم قلزاس
 هز هلغملوا زو وو ردە ابا یر د رقم هنسانعم بصق روید هشماق و ردآاباو

 قرع هکر د ى ربعلا رقعح نا هدنن زو قح ) یا ( یدنل وا نوک هدنناپ

 یییرصق هلا هف وکو ردیعما ويقر هدب رۆن هنصب رقون هد هتدمو ردن دح هاو رلا

 تالذک ید ردتنا رفح ناغماضلا نیا ند هیطت كولم رددآ ودر هدننل لتاقم

 ردئدحم هک زد یا نا هدننزو دادش ( ءیالا ) ردیسا كربر هدطس او حطب
 هلرسک كن هددشم ءابو یعط كن هره ( هالا ) رد هلیس هش رفصم ناو
 كنهمه ( ةيالا ) ةمظعو ربكىا ةا هب لاقي : و هس اتم یو رک

 ( ابالا ( (یواو )رز دەکا تولو ریک هرڪا 4۶ ید وس كراوط هل رتسک

 ۱ رد هدنس راف روند هب اب اب هکردتغل هدنظغل با هل رصق كفلاو یصف كن هرمه أ

 رولک ءابا یعج ردشفوا فذحواو هلاک رح یداوا یلصا كنظفل باو را رد
 و 9 كبغار هکربد حراش رولک نواو هلدم كن هزمه
 لامعتسا یک یس هلکافق یدبا وبا یلصا ید كنظفل ابا نالوا روصقم
 هاب تاررضوا هابا تیارو مابا اد هزوک : هتتفلاپا هروک هنناب كحابصمو رایدلنا

 تغلو رارد بالاوه بولوا ضوع ددشت ندفوذحم واو هدنغل ضعبو روید ||
 ها .ین*اج لوغتف رونلوا لامعتسا یک دیو مد هلغلوا مزال صقن اقلطم ی ۱ ۱

 هلفورح هدقدلوا فاضم هبیریغ كناي هد هروهشم تغلو هاب ترصو ها تیاژو |
 هلكرلبرع هکر د مجرتم هاب ترصو هاا تیآرو هوبا اذه لوقتف رولوا بوعع |
 هلك وبا هروک هننایب كريثا نیا ردلمعتسم هدنعقوم حدم بجعتلاب هکیرللوق هوا |
 یک كنش ردننضتم ییظعتو فرش یک هللا قانو هللا تب هکرد هدنکبس انضلاخ | 1

 هلرانعبو رولوا كدا ردقحا همیظعتو فیرضت كردن نوید ناي :ا دلو بی | ۱
 هدرلهبنک رونلوا لامعتسا هنسانعم بحاص باو رایدلیا لیوأت هلیکبت ثكيياءاوعنب |
 هک روهظ یدالوا كمدآ رب هل دید شت كواوو هلنتمص ) ةوبالا ) یک ینیذلوا | |

LA.حرا ابا ترمع یا لوالا بابلا نم ةوا تییاو ثوبا لوقت هنسانعم قل  . 
e چت 
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 ٠ هزمیلا لصف « * ءالاو واولا باب ٠

 كم رکیا پوروک هبرک یبهنسلر رک كرر (ءاالاو ) ( ءا ) ( ءابلا )
 اذا یناثلاو ثلاثلا بابلا نم ةماباو هابا ةيأبو هااب ؛یشلا یا لاق : رب هنجانعم
 فلمو ردهرزوا سابق ینا باو رد ینبم هذوذش ثلاث باب هکرد حران هه رک
 عانتما ها رلپدلبا قرف یرلنو هدهراس تاهماو ربل ها هابا یس هدام هرک
 عانتما ثدبش هابا هروک هننای كيفارو ردبمزال كهرک هکرد رمسفم هنصانعم

 رب یمدآ رب هدننزو "اشیا ( ءاببالا ) رولوا ما عانثما هفلوا عونوم هنسانعم
 | نولوش و هنع منتج هنلمج اذا هابا هتیآ لوق رد هنسانعم كمردتبا *اا ندهنسن

 عاما ندبدنک یس هکردرحم رب ینعب مطفتبال یا هابات كلمعال یا یب وال رحم

 هدننزو هبنس ( ةييإلا ) ردکید زلوا عطفنم السا یشان ندننرفو دارم هکرعردنبا
 هلوا ردبا عانتما ندکسجیا هلکءرکیا بوبلفوف یب وص اماد هکرونبد هبهباد لوش
 لاق روند هبهاد نالوا نفصبا فلع ماشخاو *الا فاعت تناك اذا ةيا هاد لاشي
 ناویح ندیا لوانت فلع ماشخا ینعب ٠ هبالا ج٣ ةبشاعلا * للا هنمو حراشلا

 ندنل# هربغ رلرلشب هکلبا تیعبن هدرلنا هلکلا كب رحو قبوشت یرلنبعا لوام
 برش هدنفح هسک ندا تردابم هلع لوا ید یدنک بواک هنکرحو قوش 2

 هلحرم (نابألا ) رونید 4 هفا نالوا زلاق هبک همنلوا بارض ردقنره هیاو رونلوا
 ثعاب هنبرلعانتماو *ابا ثرلهود هلفلوا شوخان یناصوا هکرونید هوس لوش هدننزو

 كنءنمه (هابالا) لبالا ءابای ناك اذا ةأبأم هام لاق رلهبمصما بونرکیآ ندنآ ینعی هوا |
 هدندادع تلعوو ها رکیا ماعطلانع "ابا هذخا لاغ رونبد هکینسند ندماعط هی

 شوخا هدننزو یماد ( یبالا ) ردشلوا غوصم هدننازوا لملء "اسا هلفلوا
 ةاعد رولک تاباو نبآ یمم رونید همدا ی دا عانتماو "ابا نامز ره ند هنسن

 هدننزو نامر رولک هاباو هبدیدشت كتابو یرسک كابو یم تنم رولکیاو یک
 . نینسف تا ردناذرب ندباصا ىراغغلا معلا یآو رونلوا قالطا هنالسرا باو
 شوخا هدننزو ینغ ( ییالل ) یدیشلوا بقلم ندنکی دلعا لکا بوبفلسوخ

 لجرلاف رولک نویا یمج رونید همدآ نالوا ردبا عانتماو ءابا عبطلاب ندرلهنسن
 تكفلاو یرسک كن هزه ( بالا ) ردندحمیان بوفعب نیدجحمو نیا موق نم یا
 8 ماعطلا نم تبا لوقت : ردهنسانعم كملكج نیزنسقعوط ندماعط زونح هلرمست

 ؟ قوچ ندم اعط هقاصف ( نایالا ) مبش ربغ نم هنع تیمثا اذا ميارلابابلانماا
 نالوا ردیا ع انتماو "با عبطلب ند هسیسخو هیند لاعفا لوق ىلع نالوا رونرکت
 . رولک نايا ىج ةي دلارا ماعطلا باب یا نایا لحر لاق روند همدآ بان

 میخ

 تره
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 | رونلوا داعبا و عفد وا وید نوسلیا ثیولت بوئروس هلفثوا رادرم و ولریکیشاب |
 | نیطایش هدننزو باح ( ءایه ) هبات سندل یی ناک اذا هیهوه لاقب هلوا |
 ناهیهو) هلادبا همراه ( تاهباو ) هلیمت تناه ( تايه ) ریندنماا |
 | تاهیآو) هلبس هدايز فلا ( ناهباه و تاهباحو ) هلبا رلنون یلدب هان .(ناهیاو |
 | قرهلوابرعمو ینبم اشلنم یرخآ كنبرره كران وب و هلبارلهدودم فلا . ( ناهیآو |
 یرلاه (  تأیاو ) سئو و زسان ( اهیاو ) هلفقو هرزوا ءاه.( هاهیحو) |

 ینعب رد هنسانعم دعپ یرب ره رولوا تغل رب یللا یعوجم درلنو هلبلق هرلهزم |
 | یم اثلتم یزلتفل یلوا نکس هکیدلاق ردکعد یدلوا قاربا.كي ردبضام لعف متنا
 قرهلوا برعم كلذک رولوا لصاح ترد یرکی هدقدنلوا برض هچوا قرهلوا |

 ربخا جوا زولوا نکس قرق یعوجم هلغلوا ترد یمرکی هدقدئلوا برش هجوا |
 كاهیه هلباطخ فاکیمر مرش هکربد ججرتم رولوا تغل رب یللا هدقدنلوا مع ید

 ارود كب ہدزناسل نکل ردیضام لمف مسا هچرک لصاحملاو ردشلنا هدایز قتلا |

 هلبرسک كنهينا و یلوا یاه ارارکم ( هیههیه ) رونلوا برض هدنعقوم رود |
 درط كنهسک رب یبهنسن شوخا زب ینعی نوحما هنسن قعهنلوا درط هکردهلک رب |
 كلذک هدرطا یا .هیههیه لاقب رونلوا هوفن نوجا ما یتسللا حرط و |

 هننای كحراش رونلوا لامعتسا نوجا بلط یکلیوس هجهدایز ید یزوس رب |
 وش روند هیهو هنا نون ریغب 4سیا دوبعم مالک رکا یدبا ها یلصا هروک

 هیهو هبا انونم هسیا دوهعم ريغ رکاو ردکعد هوس یخد زارب ندزوس دوهعم ||
 رونبد اهبه هلبصن هسرولوا دارم كعد هللا تغارف ییدرقال رکا و رونید ||

 (مایهایو) ردززاج هلنب ونو هلرسکو ینوکس كرلاه ( هایی ) (ع هایلا لصف «)
 لاعنسا هدقدرغاچ هننای ندقارا یناویح رباب یمدآ رب هکرد هلکرب هلیصف كنالوا یاه

 اریز ردرارپ ثنومو رک ذمو عجو درفم هدرانوب و هنسانعم لببقا روئلوا
 | نوه ایهای ممحلو ناه ایهاي نینئالل لوقت رونلعجو هینلت هدنفلنعبو ردندناوتضا

 | ( ةيبلا ) نلبقا تاهایهای عمحلو ناتهايهاي نینئاللو رخالا عقب ةاهايهاي تۇۇ

 ٠ لاش ۶ RE قمغاح هننای ود هاپ های یلاویحراپ یبهسکر هدننزو هزز

 | یلصا یبک ردندناوصا داوم ناسنلوارکذ ورب ندالاب های های اهل لاق اذا لپالب دی
 ردطوسام هد هب وک بتک ی رالبصفت ردلمعتسم هرزوا قاوا لعق ےس 1 ییکو زوار

 | هبضو هلآ لعو دمع اندي ىلع هللا ىلصو ءالالاو نلا ىذ تر ءاهلا ترج
 تا
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 ها لوح ثوسااا ربملا هوهو لاق : رد هنسانمم تفت هبه تففش هدنس

eG۱ 1 هرم ته وه و ش رد هنسانعم ی« رفبح هدننتح نرو دحو نواخو  

 ندبا ددر هدنرف و هدنکوس یسفشک كنمسف تآ ههوهوو نزلا ف تحاس اذا

 ( ءاوهولاو) هدنزو دفدف ( ءوهولا ) روئلوا ربیعت یدرپبه کروند هتوس
 طبشلیا هاوهوو هوهو صرف لاغ روند هلآ رطاش ولفوشو قانېوا هدننزو را رب
 نالوا ررثد رد رد ندشفلنوفلوط یفدب بسه لعاف رسا ( ةهوهولا ) دیدح
 كواو ( هولا )ا هالثمالا نم دعرت تناك اذا ذهوهوم ةأاضا لاض روند ةتزوع
 ۱ هدنعفوم قجحآ هی هنسا ۶ کس ردهنسسأنعم دحوو نزح هل دشت تاهو یصف

 | هکرولوا راذغثساو هرکت هک یک یسهلک فاو رولوا كد هاو رونلوا لامعتسا
 فا لثم هو اذهنم هو لافب رونلپ وس هدکدلپا هارگنسا بوئس رادرم یبهنسئر
 بسل ( اوو ) هبرسک كناهو لوکس كناهو كتابو یصف كواو ( هو ) فا
 كياحو لوا زيت ردندناوصا هکرونلوا لامعتحا هدنماقم شب روا رفا 4 ونو

 یسهلکهبو هکرولوا هاکو رونلوا دارا هنلومو رکذمو هعجو درفع ردکید لوا
 4 وطفنو ه وبیس روللف هبمسن همدآرب بوئلوا بیکرت هنب رخا ك ارخا لک
 فلز نکل یدلبا رو هدڼس هدام بس تافل نشا ناپ رح هدرلن و ېک

 بیکرتلا دعب رشد اوسا هڪ یک هو هدر یدلیا یدصت ۱ هدا روا

 هلاوسا ېک قاغ یدنلف ینبم هرزوا مک یرخآ هدقدنلف دحاو مسا

 ناونع هدریکن ثلاحو ردفلاخم هنییکر مشع ةسجنو و نوعخبدلوا هببش
 یک فارعا فرصنم رغ وید هبوببس تبآر و هبوبیساذح هکهسک لوش و رونلق
 نابل برس و رد نوچ وببس و ناب وبیس بولبق عج و هبنتت ینا ردپا برعم
 رلپدید هبوببس مهلکو هبوبیساووذ هدنعج و هبوبپسامهالک و هوبیساوذ هدنسهبن
 همسر وب هدنس هدام هیوهار هدنعهاسر مان هبالا ةف هجرلا هبلع فلوم هکهتت
 ۱ یدلیا قیقح
 ةهوه لجرلاغ رونبد همدآقفروف هلي” كناح ( ذهوهلا ) (۰ ءاهلا لصف «)
 یهنسن رب ردندناوصا هللوکس كنهنا و یعف كنالوا یاه ( هح ) نابح یا

  دیدجن و دبعوو هرکذن یا هه لاخ رونلیوس نوجا كمروتک هنبرطاخ تمدآ رب
 ۴ دددبدبنو دبعو لک یند وب لوکس تنهبنا یاه (هاه) روتلوا لامعتسا هدنلحم
  (ههلا ) ءاح هاه لاقف نالف تعض لاض رولوا هاكح ندنکع كکحانم و

 3 بونلکتلب ناسل نکرلیوس ( ةههلاو ) هیدیدشت كنه و ىق كالوا یاه
 ثل اذا ةهحو اه لجرلا هح لاغب : رد هنسانعم كالوس نوقنوط نوقنوط
 سوا هکردهنسک لوش هلنوکس تكناب و یصف كناح ( هیهلا ) هناسل سیتحا و
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 تب بس
 ردهرزوبسن یهدنرلنزو بحاص ردهلدبم ندواو هک هلا هزه ( هلالاو هلاولاو ) |

 ید هلاو و ههلاو و هدننزو یرکس رونبدیهلو هدنرلثنژم روند هینک شلک هلو ||
 ییوص .بولوا طلسم هبهسک نالآ تسدبا هکردیدآ ناطیش رب ناهلوو روند |

 ةرثكب یرغی ناطیش وهو ناهلولانم هلاب ذعتسا لوقن» ردا ارغا هكا فارسا

 هلاو هدننزو ذاخما ( هالنالاو ) هدننزو لعفت ( هل وتلا ) هوضولاق ءالا بص
 هالن"ا و هلو نچ هل "او لحرلا هلو لاق. : ردهنسانعم قلوا نارو مسرس و

  دیبنلا ههلتا لاقب ۶ ردهنسیانعم قلق هع»ارس و هتفیش بودبا لئاز ینلفع كمدآ رب

 ۱ کرد هناویح راس و هنوناخ لوش هدننزو دالبم ( هالیلا ) هلقعب بهذ ۷

 عزجلاو نزحلا ةديدشیا هالیم ةاالاقت ردنا دحو و نزح تیاغب هندوقفم دلو

 لوش و ةددش یا هالبم ځر لا رلزبص هکر ون 4 هراکزور دیدش و اهدلو ىلع

 ردبا نینتحودحو هدکدتک ندننای هلکلتا سناو باحصتسا ینککرا هکرونید هب هقان
 ةأرملاهلوا لاقب : ردهتسانعم قلقناربح و: هلاو هلیرسک كنهزم» ( هالبالا ) هلوا

 توبکنع رونبدهکجروا e مركم ( هلولا ) ةهلاو اهلعحاذانزولا و دحولا
 هناس یخد و هدننزو یظعم ( هولا ) روند هبوص شلاص هناب و هنساتعم

 ) هليا ( ءارلا ف لسص ئا هل وم وهلوم ءام لاق رونید هبوص شر وبلاص

 (ةيلولا ) ةالفلایا هلیلا ف اوهلو لاقب رونلوا قالطا هنبای و هبرب هدننزو ریتم
 كاله هل رسک كنهددشم مال و هلنبتعع ( هلوتلا ) ردىدآ عصومر هدننزو هنیفس

 كلب و و كالهلا یف یا هلوت یداو ف عقو لاقب هنم و ردلمغتسم هدنعقوم فلت و
 هدن رلحم هکهتن یدلوا لیعتسم هدنعفوم هدعب بولوالبقتسملعفلصالاف یکیلاثماو

 رابنلا همو لاق :ردهنسانعم قلوا یسا كب هلنبتعف ( هعولا ) یدنلوا نايب تاعفدلاپ

 كحهدیرا بوق هەوا اقلطم هدننزو هرم Rk ولا) هرحدتشا اذا عبارلابابلا نم اهمو || ٠
 هنس ردت هلک زین وو هلن ونو بسن ) هلاهاو ) ۳ رونید هب هست ۳

 ردیف دارم اشوخ هدیسراف رونلوا لامتتسا هدنلح بحت ندنفلشوخو ندنفلب وخ ۳
 او ضیا هیات و یا لزوم بن ه یمب هبیطا ام هلاهاو لاق ۱

 یی ونت هکرید حراش رولوا كعد قزا هاو هاو هکرونلوا لامعتسا یخد هدنماقم |

 ةباطتسالا هکای وک هدننروص یی ون مدعو ردکعد ةباطتما هک ی وک هدننرونسن |

 لصالا ف تاک هلوقموبو رولوا في رعت رع یکرتو ریکت لع نب ونت سپ ردکعد ۱
 لعف هرزوا یرلانعم یدنکو رولوا َق هنماقم ردصم هدعب بولوا تاوصا ءاسا ||

 وولوا لیعتسم قرلوا توص بويغلوا لقن هردصم هکرولوا هاکو روئلوا ریدقن || |
 قمولوا قناب قنای ,یمسق كب وک هدننزو هلزلز ( ةحوهولا ) یک هاوو قاغو فا

 هروج بینیتیب تكشا تکراو 8 ا جرساذا بلکلا هوضو لاقب : د اخ
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 ۱ ناژدو تئاسلاو نمةجا اذا لبالل تهدینسا لاف :ردهنسانعم تفروس بوب وط

 ۱ لاغب اک بلغو داخلا اذا مسا هدبنسا لاف : رد هنسانعم یاوا دافنمو بولغم

 3 قارا تسردو ثسار بوریک هنلوپ شبار و ةب واوو هاب یا امف هدونسا
 ردهنسانعم تما رافضاو فیفخ یمدآربو بالئا اذا مالا هدیئسا لاش ؛ ردهنسانعم

 لاقب : ردهنسانع یقاوا نجا هنبنف ( هرولا ) هفضسا اذا انالف هدینا لاف

 لا : ردهنسانعم كما قوج راکزورو قجانا عبارلا پاجانم اهرو لحرلا هرو
 لافب : زد هنسانفم قتلوا ولنوفو زوم” كب تنوناخو اب وبه رنک اذا جب رلا ثهرو
 هد زو رجا ( هروالا ) اهمهخ راك اذا سداسلا پابلا نم اهرو ةأرملا تهرو
 هدولپ قوج یرومیو ردیلتوم هدننزو ءارج ( هاهرولا ) رونبد همدآ قحا
 اذا ءاهرو ې ر لاش رونبد 4 نسا هحولد زساظنو هطبارو رکذیس اک روند

 یمهدوک هدننزو هحرف ( ةهرولا ) ردبسا كغارمفرو ةفرج اب وبه ف تناك
 لاق یک ءاهرو رونید هدولب ناوارف یرومفبو رود هلون اځ ولتوقو زوم
 ةد واو هلاخو یار مساو ( ةهراولا ) رطلا :ربنکیا ءاهروو ةهرو ةياصم
  هکیمح یدبارب هدننزو لعف ( هروتلا ) ةعساو یا ةهراو راد لاق روند
 | (نهرهرولا) نذح هبف نكي م اذا هلع ىف هرون لاف : ردهنسانعم كليا مظظتنما
 یراسن هدننزو پحاص هلاف ( هناولا ) روند هنروع نیفشاش هدنلزو هج رغس
 ةعيبلا ف یا هفاو یئارمصن لا رونبد هبسک نالوا مق هدنرتسانمو هدنساسنک

 امیلک هدننزو هانک (فهافولا) رونید هصض نالواروما یادض ینعب مکح هدنرانچ و
 (هفولا ) رونید هنسهاپ یلبف اسبلک هلبغ كنافو كواو (ةبهفولا ) رونبد هتكلبف
 بابلاند اهفو ینارمصنلا هفو لاقب :ردهنسانعم یتاوا ی اسیلک ینارصن هدننزو هفر
 هډرانوب هدنزو بای (هافولاو) هدننزو هفاو هفاق (هقاولا) اهفاو زاص اذا تلاثلا
 (هفولا ) روند هنکلوف اسنلک هدنزو هیاع- ) هبهاق ولا ( روند هنیف ایک

 هتمطایا سداسلا بابلانم اهق و هاتهقو لوغ رد هنسانعم تعاط هدنزو عقو

 لوف رد هنحانعم تعاطا هدرلنوب ( ءاقبتسالاو ) هلرسک كتمزمه ( هافیالا )
 نم ندهنسن رب هدننزو ذاخا ( هاقنالا ) 4 تعطا یا تهقبنما و 4تهضا
 تس .تكندآ رنو یمثا اذا هنع هقنا لا : ردهنسانعم كلك تغارف بولوا
 هنم خو هعاطا اذا 4دقا لاقب : رد هنسانع« كلبا لاثتما و تعاطا بویلسا

 .هنفیش بودیکلفع هليبس نزح طارفا لوقلع دج و نزح هنینعف ( هولا )
  میارلاو سدابملا بابلانم اهلو 4وو لحرلا هلو لاقب : ردهنسانعم قلوا مسرسو
 | لچرلا هو لاغب : رد هنسانعم یتاوا ريخ” و نزح هافع بهذوا نزح اذا یفاثلا و

 1 :زو نارکم (ناهلولا) فاخ اذا هنم هلو لاه : رددلحانعم یقخروق و رح انا
 ۲ ضب ےک
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 هنی هسز وا رکا ریوچ یشاط هکرلرید اک | لک قفاوم نکل ردیا منو هتب رب
 رییدن ندنهجرب همارب لثمو نسرولوا فداصم هنتهج بسانمر هتبلا رب وچ
 رونلوا برمض هدرب كجد ردمزال ربیدت ندنهح یربغ ر هدنروص یغب دلوا کم

 ردهرزوا تیف رظ یصن رد ور هدهلعفر ردب وصخم یسهلک فهح هدم وقع مالکو

 كن هرم ( هاجالا ) ردهیمابا یسهلءامو رولوا هدنریدقن ةهحو هلق یفرو ||

 ههح وا لاقب : ردهنسانعم قلق یحاص تهاجوو فرش یدآر یدو هلبرتک ||
 ان الف هحوا لاق : رد هنسانعم قلو فیرشو هبحو یدآ رو هفرش اذا ریمالا ۱

 كنهنسنرب هلیئال تاکرح كنائو كواو ( هاصلاو ) ( هاجولا ) احو هفداص اذا |

 كحراش كهحو ءافلت یا كهاجو كهاجو تدعق لوقت روند هنحاعو ةنسوش رق |
 هلناقم ( ةهحاولاو ) هدنن زو لاتق ( هاجولا ) ردهلدبم ندواو ءان هرزوا یاب |

 ههحو لباق یا ههحاومو اهاجو هبقل لاق : ردهنسانعم قلوا هزو زو هدننزو

 مه لاقب رونلوا قالطا هنرادقم كتهنسنرب هاجوو ههجوب هلاق اذا ههحاو لاق و

 قلوا هبوشرف وشرق هدنن زو لعافت ( هحاوتلا ) هؤاهز یا فلا هاجو
 تمرحو هاج هدسنن زو مظعم ( هح ولا ) الباقن اذا اهحاوت لاق : ردهنسانعم

 رونید هنسهلوقم ملک ولزوب یکیاو هاطاوذ یا هحوموه لاقب روند همدا ېحاص ||
 هروبنق نالوا یس رکوب هدنسهقراو هدنسکوکو نیبحولاوذ یا هجوم ءاسک لاقب
 هنیفس( ةبجولا ) هردصقو هرمظف ناتدح هل یا هحوم بدحا لاق روند

 روید ههرپم یرلکدید هیحوو روید هنس4 قم ملک ولزوب کیا یدو هدنن زو |

 لمف ( هحوتلا) رددا نطبر ( هبحو ون ) ید وا رکذ کهن ||
Eرکتسعو لبق اذا هيلا هحوت لاق : رددنسانعم كلنو یرغوط ههنسئر هدننزو  

 قسلوا ىلاف ريب كبو مزینا اذا شیلا هحوت لا قب : ردهنسانعم قلزوب |
 هدننزو سدن ( هحولا ) ربكو یل و اذا جشلا هجوت لاقب : ردهنساشم |
 كن هرمه ( هاجالا ) هبحو یا هحو لحر لاق روند همدآ فی شو هیحو ۱

 اهاعا هجا كيلا تبجا لوش رد همسانعم كا هل E هددشم ءو

 ) هح والا ( اهع تهج ین الثئاب لاش و یدا هد وا للسا كنو تهحوت یم ۱

 اور لاق هتعو زدند رزکج زو ردرنس« ندنظفل هجوا هلبعت كنم

 فرصودر ندشیارب یدآرب هلیئوکس كلادو ىت كواو ( هدولا ) ءوس هج واب
 ( هادنالا ) هدصاذا یناثلا بابلا نم اهدو مالا نع ههدو لاقب : رد هنحانعم كليا

 اهب حاص اذا لبالاب هدوا لاق : رد هنسانع» كمرقپح را هود رک ر

 اقلشوخو فيطل تیاغب بولوا قآ یک ن یلدب هدشزو ءا رچ ( ءاهدولا (

 رلءود ( هادینالا شا ق نوالا ةهنسلا یا ءاهدو ارعا لا ی n یا
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 روطح هکر, حراسش ردفرمم برملا نی هکر دبدآ جنو ر و املا ون یا هبحو
 قاوا واتهاجو هدبهاش دز رارروس هنب رازوب یفا لهسک ندا لوخد هنبطالس
 حورخ هجرار یرلا یا نکر فوط کروند هناولوف تآ لوش هبحوو نوا

 هدیش زو هنیفس ( ةهبجولا ) ردا كرلثا فورم« یی هبچوو 4وا شل
 (ذهجولاو) هلال ثاکرح كيج ( ةهملا ) رونبد هفجوپ نائلوا رکذ ینو
 تاهجیج روئلوا هجون هکردهنمانعم هبحانو تمءو بناج هو یرمسک واو

 وبشا هکربد مجرتم ذبحاو بناج ىلا یا اذگ ةهجوو اذک ةهج هجون لاش رولک
 يواو همابق هنسهک دعو نالوا ردصم یدا هجو یرلهسا ردرلسا ةهجوو ةهج
 هدل روئلوا اقبا یغد یواو اعم هلبتسح یفلوا مساو یدنلوا شپ وهن «:و فدح

 هلدحویپات هلفلوا عج هنع شوع هلا ضوع نکل نوعا هیت هناسا يک هدنوو

 .ردلوعفم مسا ندنسانعم هحولا یف برش هدننزو دوحوم( هوحولا )روتلوا لج
 كمردنوک هنتسرب یمدآرپ هدننزو لیعفت ( هبحوتلا ) ردهنسانعم هحولا بورشم
 ردهنمانع«یناف ناشیذو هبجو یدآربو هلسرا اذا ةحاحق ههحو لاغ : ردهنسانعم
 رر یروفرب هناوجو ءازجا هلسملاب رب رومفیو فرش اذا ربمالا ههحو لا
 اهجو اهنربس اذا شرالا :رطلا تهجو لاغ : ردهنسانعم ینغاپ هلبهجو یعوف
 للام هنفرط لا یرلنادفو ادحاو ادرف شضرالا :رطلا تکرت لاق اک ادحاو

 تهجو لاقب ردلمعتسم هنسانعم قفل رغوط یرلنا لامن داب هدعب بوکید قرهاوا
 یرللا یا ینولوق تآو لاعشلا اهنمافاف لاعشلا لبق اهل اماف اهسیغ اذا لاعثلا ةلَضلا

 رک ذ هکر ونبد هبجو هولوف وا هکرد هنسانعم قغوط كرهدا جورخ هحی
 عب بپ ی كب هنب رب یرب یرلغلب وا هکر دبیک فدص ماوقلا هبحوو یدشلوا

 یوتلمو قورو .رلک اب قر هوا ولنادیم یرافلارا یرلفرط بولوا قیص ین اتص
 راكد نايت اجت هدنرازوب چبا كنب رللا كمآ هبحون لوق ىلع ردترابع ندقنوا

 قورو هفرط هرنثط یرلکلب قرهلوا نیب هنب ر_یرپ .ۍرلقنرطو یلریک .
 نوب ورم هبجونو روتلوا' ریبعت یللا تیا ینآ هنوکوا هکردنرابع ندقنوا

 دنع رونلوا قالطا هفرح نالوا مدغم ندنفرح یور عفاو هددیغم ةبفاق هدنقرع
 قدلوا روسکم رونید هکللا حوتف» دوخاب مومض» یب هروب نم فرح شعبلا
 فیرعت فلاخ هفلوم لوق هدهبحرزخ حورمش هکرید حراش رونلوا قالطا دانس
 ی كبلا تهحو لاش رولک هنسانعم هحون كلئو هتسرب هبح وتو ردششوا

 ذهجورجحا جو اللا هنموا رب هتسانعب تامريوچ هر یهنسنرو تهجو 5
f کید ریوچ هتهج رب ندنرلتهج یشاط ینعی ههجو یلع مالا رید یا ٭ هلم 

 بیام یا نا یداخ رد بست ندا انب ریکراک ها شاط لسالاذ
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 زو فتا ( هنانلا ) رد هدلب رب هدنننب نیارفسا هللا ناتسح هدننازو لی

 كنون ( هیثلا ) عيف ر فرمشم یا ها یش لاقب روید هش نالوا عیفرو دئلب

 اذا عبارلا بابلانم این هان *یشلا هان لاقت : رد هنسانعم قلوا كسکوب همت

 ( فانلا ) بجا اذا *یفلاءان لاقب : ردهنسانعم قلوا بیجح هنشنرو عفترا |

 تغارف ندهنسنر ردوا: ید ةه تلقلا ادعا ر لا کیت اب 1
 همدم یا ؟یشلانع هها سفن لاق روند هن یناسذا سفن ندا 8

 تنطف و مهف هلی وكس كلاب و یصف كواو ( هب ولا ) (۰ واولا لصف #) |
 كلعاربكو تنطف اذا عبارلاو ثلاثلا بابلا نم او هبوو هل هب و لاقب :: ردهنسانعم"

 ه و هل هوب الوه لاق : ردهنسانعم قمراقو ربکت اذا هل هنو لاش : ردهتسانعم |

 : ردهنسانعم كلا كردو مهف دوب هلی رسک كن همه ( هایالا ) هب.لابیال یا ||
 كن هنسنره هلیئوکس كیجو ىح كواو ( هحولا ) نظف اذا هل هوا لاقب

 رولکهوحاو هوحوو هحوا عج روند هثیش نالوا هدنسوشراقو نالک هنسوشراق ]"
 هزوب یظفل هحو هروک هنناب هدرئاصب كفلوم ردهلدبم ندواو هکلیع كنه رمه ۱

 ییدلک هنسوشرق كرظا ادتبا هدنشن رهاظ روث د یور هدیسراف ردع و وم

 هنسوش رفاقلطم كن اسنا هدعب هلمتبسانم قلوا فرمئا ندرئاس ءاضعاو هلسهقالع ۱

 هللا هجو اصعب و یدنل وا لامعتسا هدن ًاذبمو هدنفرشا كئیش رهو هدهنسن نالک ||
 لک لبقتسمو فورعم یا م هحولا هدنسهخسن كحراشو روئلوا هدارا ید تاذ ,

 رون د هنالوا هدنسوشرف كيهنسن رهو روند هزوب هحو هکر دم وسم هللا ونع یش

 یا *یثلا هحو لاق رونلوا قالطا هنناذو سةن كنهتسنر هحوو رولوا كمد

 نالوا رهاظ یرغوط هرظا رجلا هجو ردکعد رهدلا لوا رهدلا هحوو هسش
 همالک دحو تدحو لوق رد رابع ندم الک دوصقم لیبس مالکلا هح و و ردیتع« |

 هوجو یعج ردنرابع ندنرلن اشي ذو نيعتم موقلا هجوو هنم دوصقلا لیبسلا یا |
 هاجردهنسانعم هاجو تمزح هحوو مهناداسو مينابعا یا موقلاهوجوه لاقب رولک ||
 دع و ید هحو ییصا تنظفل تهحو رد هنسانع» تهحو تعو ردب ولقم هحو ۱

 ردصمو روند هناکمو تعم“ قح هئلوا هحوت ردن اکم سا شعبلادنع تهجو یک هدعو 7
 لاقب ردتخل هد هلنیتعف هدن وب و رونید هبوص هح زآ 1۳1 روئلوا لامعمسا ید قرهلوا ۱

 اهجوههج ولاقب : ردهنسانعمقءروا هزوب رولوا ردصموالیلقیا ءالانم اهجو ادجو" ۱ ۱
 ردهنسانعم قلوابلاغ هدتفارشو تهاجو همدآرو ههحو برضاذا یناثلا بابلانم |

 هدننزو نما( .هیحولا ) :كنم:هسوا ترس یا تهسا سالا دنع تاتهناو ۲
 وه لاقب هدننزو ءارما رولک ءاهجو یعج رونید هنناشیذو دیس كموقرب یخدو" ۷

 وه لاقب روئید همدآ یحاص تلزنمو ردقو هاج اقلطمو مهدیس یا موقلا



 هدننزو لامتفا ( هافتنالا ) همهف اذا ثبدخا هفتسا لاقب ؛ رد هنسانعم كيا
 لوفت رد هلسانعم ناف لساح ردس يافش هلکملاا ميف ېک کرک یربحو مالکرب
 مدآ رپ هبیوکس كفاکو یصف كنون ( هکنلا ) ثیفتشا يا ثیدخانم تهفتنآ
 دوخا كد هوه بودا سفن نوجا مامشا ینس هحار یزفا هنرو هک ر
 اهکت هیلعو 4 هکنن لافب : ردهنسانع» كلبا جارخا یرفوط هنور کیا ینسخ
 ثاشلوکو رخآ فلا ىلا هسفن جرخاو هفنا ىلع سفت اذا ثلاثلاو ینانلا بالا نم
 كمدآ رو اهرح هنشا اذا سما تهکت لا : ردهنسانعم لوا دنشم ینرارح

 اذا ثلاثلاو عبارلا بابلا نم اهکت ههو ههکت لافب : رد هنسانعم قتلفوف ینزغا

 ههکنتسا لاقب : رد هنسانعم ینلفوف زغا یغدوب ( هاکنتسالا ) هغ جبر مئ
 هرلهود شلوا هدنامرد بولیروس كب هدننزو رکس ( هکنلا ) هخ جبر مش اذا
 دارم هکردنلاح رب هببش هنربح هنیتصف ( هلا ) هفن یا هکن لپا لاغ رونید

 ( ذهللا ) ةريلا هبش وهو عبارلا بابلا نم اهن لحرلا هن لافب ردفلوا همس
 هفک اذا مالا نع انالف هن لاخ : رد هنسانعم كلنا منمو رحز هدنزو هزلز

 ( هنبنلا ) یدشلوا لادبا هلو یناطسو هاه یدبا ه لصا كيوو هرحزو

 لافب : رد هنسانعم ینهروط وریک ندهنسن یفیدلوا عونع ردعواطم هدنزو لززن
 هح هففوب دزو دف دف ( هنبلا ) فکف هفکصح یا هبق انالف هنبن

 .هدننزو .( هونلا ) جل قیفرلا یا هنبنا بول لاقب روند هزب شتقوط
 ینشب شوقب او عفترا اذا اهون هونپ ؛یشلا ءان لاب :  ردهنسانعم نایسک وب
 . تخرسفاهمأر تعفر اذا ةماهلا تهان لاقن : ردهنسانعم كغنوا بوردلاق ىرقوب

 غیع هسفل تهان لاق : رد هنسانعم كلبا كلرتو هلبا بوم لکوک ندهنسن ربو
 هفطاسفنو تکرتو تباو تبثا اذا عیارلاو لوالابابلا نم اهون هانو هونت "ىنا
  قعروبوط هجراب یناوبحو تیوق اذا هسفن تحال لاغ : ردهنسانعم قتلوا يوق

 كلونو هونو عبشلا نود" ودو اهدج اذا باودلا لفبلا ها لا : ردهتسانعم
 . ندنغارف هلا لوسبف یې ندهنسنرپ ردیعا هکر د هنا تخم هاپنا هلو یف

 یدآ رب هدننزو لیعف ( هونتلا ) هابنا ىا هنم هون هام لاغب ردترابع
 ىع هاعداذا هب هونو ههو لانه : ردهنساضعم قمرغاح هلا زاوآ دنلب

 كالا رادماو ردق دنلب هلاربهشت یبقاضعو میظعتو ح دم یمدآ ريو بوصلامفرب
 هر ( ةهونلا ) ریبطتااو فیرعتلاب یتعب هعفر اذا االف هول لاق : ردهنسانعم

 (فهاونلا) روند هکلنا ماعط نوبوارب هدنعاس ترد یمرکی هکردییک هبحو دنلزو
 ةجاوتیه لاق روند هنروع نالوا یسیجبلغ ۲ تیم هکردیف دارسوهدننزو هحاون
 ۱ ( هی ) ردیعج كح ا هکردهنسانع ح ون هدننزو رکس ( هونلا ) ةحاون یا



N۱ 

 | هرک اقلطم هسکرو ایز ناک اذا نیما تا ةا ها ناکلا هو | ۱

 | لک "نع ذعابت اذا .لجرلا هزن :لاق۱ : ردهتسانعم قلوا دیعب ندرلهنسن شوقا

 | رونیدهمدآ نالوا ,ماسو دیعب ندرلازسانو هراکم هدننزو" ریما ( هبزئلا ) هورکم ۱

 | نوڪ كيازو یصف كنون ( قلا ) نوسلوا یونعم لرکو یمح رک ||
 بیطو مرکتهو فیفع لوش ندنسهقناط نیشن مشح ( 7 هلب رکو
 | یتسبشاومولامو ینتاقلعتمو یتسفن بوجوکبونوق هج زکلاب هکرونید همدآ سفنلا
 | رولک نوهزنو هدننزو امرک رولک ءاهزن یمج هلوا عردشراق هبهرتاس توی
 م رکتمفیفع یا سفنلاهزاو قلخاهز لجر لاقب یکباصعو بحاص رولک هاو
 ( ةهازتلاو ) . هدننزو دج ( هزنلا )هلامالو هسفن تویبلا طلاخالو هدحو لح

 ردصع هزئو ردرلعما ندنرلانعم سللاهزانو قله زن نانلوا رکذ هدننزو همارک |

 لنا ته لوقت ردهتسانعم كلا دیعب ندرلرب ولوص ییئاومو باود رولوا

 دیعب ندحابق یتسفن هسکرب هدننزو لیعفت ( هبزنتلا ) هابلا نع اهندعاب اذا اهر

 ( هوفنلا ) اهاح اذا ميبقلانع هسفن هر اف : ردهنسانعم] كل فرط رو |

 روند همدآ بلقلا فبعصو ققروق رو بحاص ) هفانلا و ( هدننزو روقنم"

 هدنن زو دوعق ( هوفنلا ) نابح دأوفلا فیع یا هفانو هوفنم لحر لاقي
 بابلاا نم اهوفن هغنف اهفا ناکام لاق : رد هنسانعم قلوا هرهز یو قفروق
 اذا لجل اهفن لاقب : ردهنسانعم قذوا لولذو مار بوبشاوب نکیا شكرسو ثلاثلاب

 هدنامردو نحاع بولیروب هلبنوکس كنافو یصف كنون ( هفنلا ) ةبوعص دعب لذا
 تلکو تيعا اذا عبارلا باسبلا نم اهفن هسفن تهفن لاقب : رد هنسانعم قلوا 3
 .هفنا لاق : رد هنسانعم كیا بات بوروب یراوط هلرسک كنەزمه ( هافتالا ) |

 هل هقنا لاقب : رد هنسانعم كمرو لام هحزا هیسک رو اهابعاو اهاک اذا هتقان
 | كليا باتس بوروب یندو هدننزو, لیعفت ) هّیفنتلا ) هنم هل لقا یا هلام نم

 * قوا تخار بوتلکد (.مافتتسالا ) هفنا :یمعا هالا هه لاق + رو هی

 | هلیصف كفاقو كنون ( هقنلا ) حارتسا اذا لحرلا هفنتسا لاش : ردهنسانعم

 رفیع زونح نکل بولوب تم هجکی ندکل هتسخ هدننزو دوعق ( هوقتلاو )
 هقن لاق : رد هنسانعم قلوب تقافا یلک لوق ىلع رد هنسانعم قلوا هجاوندو | |

 فعضةيفو حص اذا ثلاثلاو عبارلا بابلا نم اهوقنو اهقن هقنو هنحرح نم شیرلا ||
 | بحاص ( هفانلا ) همهف اذا ثیدحا هفن لاقب : ردهنسانعم كل مهفو قافاوا |(

 | زونه هدناصعاو قورع هکروتد همدآ شلو تقافا زونه ندکل هتسخ هدننژو
 رونید همدآ لافتنالا عیرسو مهفو هدینس زو مکر رولک هقن یعجج هلوا كالتسس ۳۱

 ۱ دن تالا ی ت وو ف یاد وب هلو فتک ( هقنلا ) | 1



At 3 

 | لافب ردطاف یه هنسک هداروسب روس ههنحاحشادونواردلومغ-مس" نسھابلا
 لاقإ رونپد هبهنسل عیفرو دئلب هدننزو باهم ( ءابنلا ) ةبسنم ىا ةن هحاح
 رذپیما یردب كنهاسج ر هدننزو ناسطس ( نابن ) عیفر ئا هاب عو ءا
 | دارو ثدضا ( هبنمو ) هدنزو عير ( هيلو ) هدلزوا بحاص ( ها )
 (( هجا ) اردلدسا ياسا هلو نا( بنمو ) هنري را ( هيواو )
 .هیروطو هبرک یفبدهلشوخ یبهسک نالک همدآ ر .دننخ تحاحر هدف زو دمع

 در هلهحوا زسانو نیکرج كی لوق ىلع كلبا در ینثحاح بودبا اقم هالك

 درو هرکپ اع.هلبقنسا اذا ثلاثلا بابلا نم اه هه لاخي : رد هنسانعم كلی

 ا لاش : رد هنسانعم كلك هفج یناهک ا هرزوا هسکرو درلا عفاوهوا هنجاح نع

 ا متال هنعبط بوبعاشوخ ندنآ بورلو هنمراو ربش رو علطاذا موفلا ىلع هع
 .هدننزو لعفت ( هجا ) ههرکف هلخد اذا اذک دلب هج لاه : ردهنسانعم كك
 ( ربطلا هج ) ههبع ینمم ائالف همت لاض ردفدارح هدلوا یانعم هلا هب
 .(هدنلا ) ردیدآ علوم رب هدشناپم هبل ضرا هلا رسم هدننزو ربثا هجو

 لاط ؛زد هنسانعم كلا درطو رازآ قرمرغح یهود هنوکس كادو یصف كنون

 یرلهود شالبوطو حابصلاب هدرطو هرحز اذا ثلاثلا بابلا نم اهدن ریعبلا هد
 لپالا هدن لا : ردهنسانعم تكمروس بونلپوط یدنک دوخاب كمرتوک بوروش
 باود وج هلبیضو یصف كتون ( ذهدنلا ) اهمجو اهفاسوا ةعمنحم اهفاسانا

 .ندنس هلوغم هجا رادقم زوب ندهودو یرکب ندنوبق لوق ىلع رونبد هبیئاومو
 . هنلوپ شیار( هادنتسالاو ) هدنزو لاعتفا ( هادتالا ) روند هرادقم كب

 ( هزفنلا ) بالنا اذا هدنتساو يالا هدنا لاک رنا قلرقوط :بوریک

 دعاب اذا هنع هزت لاخ : رد هنسانعم قعشلفاربا هدننزو لعف" هلا همی یاز

 هدنسانم قمفج نوا جرفن هنناسبو هجغابو غا ینتسھلک هزات تفلح و
 ثاوامپان هنیکسلا نیا فلوم هدلوقوب هک رد حراخ ردصبف طلغ یرلذبا لامعتسا
 قدفج هراز « ربسو غاب نوجما دعا ندربش تواسق ینرابع هزننانحرخ نکل

 قاقاریا ردعا هدننزو هف رغ ( فهزنلا ) ردناس ندطلغ موقرم رییعت هلکعد
 .هناکم لوش هدننزو ریما ( هزنلا ردشللا رارکت ینوب فلوم ردهتسانعم دعب

 کدو ندرلکنیس یمهمزال كلنشو ندرلرب لیحو جو یاب وص هکرونید

 . دولوابجونسم یو رلرب هلوقءوبهک هلوا دیعب ندتماخوو اوه دافو ندنتنوطر

 . شیرلانع دیعبیا ةيزتو هه ضراو هزو هز ناكم لاق ورد ةب زن وغهز ىننؤم

 .هدنزو همارک ( ةهازنلا ) يوهلا داسفو رصلا دموو یرقلا نابذو هابلا قعو
 ا لا. :ردهنسانعم قلوا هر و هی شراو ناکمر هدنن زو ةيهارک ( ةيها هد دلاو )
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 هغ ةن رولواعالاف هلغلوا ندنس هدام هند وخای رولوا لافاع ینزو هلغلوا ذوخأم

 تيم ) ها ( رد نالعف ینزو ضعبلادنعو رولوا فالاع ینزو هلغلوا ندنس هدام

 بهذلاءاعهالط اذا"ایم هیع فیسلا هام لاقب : ردهنسانعم قلزدلاب یهنسنرب هلي |

 هومن تهامق

 هب لاقب رولوا ردصم هدانعمو و ردعسا هکر وند هغعای وا ندوه واو ةهنطف یا هيب |

 ندوقیوا هلرسك كنهرمه ( هابنالا )هنم ماق اذا مبارلا بابلا نم ابن همون نم |

 (هیبنتلا ) رد نوحا بلس یسنمه ایسناذا هنحاح هنا لاقب : رد هتسانمم ا ۱

 ةدنزو . لاتفا (:هادیتالاو )هد زو لش ( هل

 روند 4 هنسن نالوا ثعاب هکلیا هاک ۲ هيدر یمدآر هدننزو هلحرح ( ةهشا )
 سانلا نيب هلبا راعشا ینناشو ردق كنهسکریو هب رعشمیا اذک ىلع ةهبنم اذه لاق
 4للع. و ه ردقل رعشمیا نالفلههبنم وهلاق رونی د هئیش نالوا ثعاب هغلق ی اع ییلبقنم

 شلو هلغعلا لع هکر وند i هکت لوش هنو یدنلوا ۳ هک هلیص

 هلکم ده هتسن دوحوم الاحو هلفغ ىلع تدحو هلان یا A هدیب و ءاج لاق هلوا

 ( هبنلا ) ءافرشو فیرش یا هن موقو هن لمر لای ردرار یعجبو درفم

 فرش هدننزو همارک ( ةهابنلا ) روند هبهنسن روبشم یندوب هدننزو لجخ |

 هها هو هبنو لجرلا هبل لاقب : ردهنسانعم قلوا يحاص تربشو ناشو |
 ردیناور فیرط نا باب ثیلث وبشاو فرش اذا سساخاو مبارلاو لوالابابلانم

 رونید همدآ رادماو فیرشهدننزو ریما( هینلاو ) هدننزو بحاص ( هباتلا ) |

 میظع یا هبا ما لاب: رونید هئیش نالوا لیلحو مظع هانو ردیلباقم لماخ | ۱

 هوبنملحرلاقب رونید همدآ نالوا رادمان ینعپ ردکعد سال فو رعم( مسالا هوبنلا) |
 درو هم کت مرزی كحراش ( ةينلا ( م ا یا ما

 | ةغل هين ةيكرلا تهام لاقب : رد هنسانعم قلغوج ییوص كنسهلوقم وبقو هعئاو

 [ ام لاشا رد هانم اک دو ی زلف او ( هبنلا ) (« نونلا لصق *) |

 ۱ لماخو هماقا یا همون نم هر لاش : ردهنسانعء قمردنای وا یتدو هدنن زو لیعفت

 1 هى لاش ۳ رد هنسانعء كجا رادمانو و رع هلکم رب و ترهشو ناش هیسک مانکو

  ظقبتسا یا هبتناو هبنتف همنو هبا لاق : ردهنسانعم قایوا ردرلعوا-طم |

 ۱ ۲۱۳ 2م ندنهانهروک هب ینا وندهت هروکهلوا

 كنوردهب مسا ندنوب نطفام یا عبارلا بایلا نم این هل هب ام لاقب : ردهنسانعم

 یقرشو روهشم یا هن یش لاق روند هب هنس فراعتمو روهشمو رولوا دصر

 هلغل واردصم لصالا ىف دوحاب رولوا عج سا هدانعم و و رود همدآ یبحاص ناذو. 81
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 قوج دواب و هطلخ اذا ىثلا هاما لا : ردهندانعم قعردش رف و نكسلا ىهما

 . تاکرا و اوبك هام ثلاسا اذا هالا تهاما لاق : رد هتسانعم تكود روض

 رف هام قلا اذا لصفلا ءاما لافب : ردهنسانعم كلا هقذعا ءاقلا هلجر كنبشپد

 ضرالا تهانا لاش + ردهنسانعم قوا ید بس هلکشا مو وس هدر و ین

 ؟ ردهنماعم موف وس هبهفح نوجعا ینبفر هفلوا دفبلق پڪ م و تب ادا
 قلوا ول وسرب هدننزو ليما ( هیون ) هاسلا ابق بص اذا ةاودلا هاما لاش
 هنموق وس نوچ هب هنسل رو ءاماذ زاص اذا منسولا هوم لاق : رد هنسس انعم
 هللاژس هبسک ربو اههام رثکااذا ردفلا هوم لافب : رب هنس انعم كلبا ولوس
 فالخ هربخا اذا هبلع ریطاهوم لاش ردلهعتسع هنسانع« كلبا رابخا رمح فلاح

 دیدطاوا ساهلاءوم لاغب : رد مر ینازدلاب نس هوقب روم دورقابو هاسام |
 روالوا یفالطا همدآ قفروف ( دآوفلا 'یهامو وفا ) بحذوا ةف هالطانا
 همدآ نهذ دنکو دبلب لوفیع رولوا كلئزر اثاد هلغلوا هرعناوص یکروب هک ابوک

 ۳ هداروب ا ناص ندک اردا شغل یلف یکوس هک ابوک رونلوا قالطا |

 د ًأوغلا ؟یهامو دأ وفلا هاموه لاقب ردب رصتخ هلام ءامو رديب ولقم هلام یفنغل
 دهان تاطلو قنورو با هبض كراب ( ةهاولاو ةحولا ) دبابوا نايج
 رد هنس انعم لاجو نسحو هفنورو هژامیا هتح اومو ههحو ههوم نسحاام لاغ
 روش دهاوبآ نالوا هدنسرهج كيوبحمو هنسحیا هنهاومو هتحوم یبا ل و

 (ءالا ) ههجوى ءالا فرق رتو هنسح ىا هتحاومو ههجو ةحوم نسحاام
 هبنغ ( ناحالا ) هتبصفیا دلبلا هام لاقب رونبد هنس هبصق كنلاياربهدنلزو اس

 یربو هفوکلاءام یرب هک رونلوا قالطا هرل هدلب ما دنواپن هلا روند هلبس هب |
 ۳+ هکأتفو روند 4هدلبو رهث هدنناسل یرولپماع ۸64 را | مولعغ رد هرصبلا هاج

 ب دنوابن نامز لوا یدلک ه رهث دنوان ندنا بودیا ربضثو محف یتبالو نادم |
 یارکبع هفوک یدلیا سما ندنکی دلا هطاحا ی رکسع هلفلوا رهن رصتخ |

 هام هرهش هکن وج یدلاف هرجا دنو ابن یه ابس هرصبو بودی هرونبد رهن
 رولیدبرعللنب هیلغءان رلیدید هرمصبةام هدنوانو هفوکهام هرونید هلفشوا قالطا

 حر رب ناهامو ردبدآ هدلب یکیا راند هامو هامو رونلوا قالطا ناحام هدنوابو

 اوخام ندنرل هدام مبه دوخاب موه هدنروص یفیدلوا یی رویم ظفلو رد بما
 ندنس هداد مهو دوخاب هلبعدقت هرزوا نيع كمال رولوا ناغعل هح ربدقت و رولوا

 ندئتی هدام "یمه دوخاب هلبعدقت هرزوا نيع یبافرولوا ناعقل ینزو هلغاوا ذوخأم

 2۳۳و دوخت ندنسدام همدوخاب رولوا اقا :یتزو غوا ذوخام
 دن هداع نهم دوخابولوا فاعال ینزو هلغلوا ذوخأم ندنسهداع مجدوحاب رولوا

۰ 



E |ردلیععسم ۱ اقلطم و کا همهم هللاقاذاانالق همهم لاق :  

 بواکزاو ندهنسنر هدننزو لزلزت ( همهقلا ) هعنماذا رفسلانعههمهم لاق |

 ( الا ) عدنراو فک اذا هنع همه لاق : رد هثتس انعم قلق تغا رف |

 هبوص رددحاومک هدننزو هلاح( ةءالاو )هدننزو هاج( هالاو ) هدننزولاح هلاهنم |.
 هک ۱: اونعام نق اند ره شعب دیتنا ءاموهنسانعببآ روت |

 روند هوم هدن رفصم ورولک هایمیرثک مجوءاومایلقمج یدلواعوعس+رددلارقق |
 رپ u“ o باوک اا س بلخ اضم هکرد د حراش رد ۳ تم 2ê ەكرۆشد هوم ۱

 E ی یک یدنلوابلق هغلا واو یدبا هوم یلضا |
 لجن ا و 9 ۳ ۳۹ یدعلوا لادا لوا ندنغیدنل وا لالعا امدقم فلا یدنلوا لادنا ۱

 هلبا ۰ ید د ها ومآ ی 5 ی راد د ها وما هدنعچ و رع وا لالعا هعدد کیا

 هللاي ۳ ۲ ( ةروالا ۱1۳ هلا بلق هواو یهر رارد "یوام و نام هدنتتسن و ۱

 هدیسراف رز سیا ةيوام هدیب و تماجلاقب ردیوام عج روئلوا قالطا هب هنیآ 5
 لج- هنسانعم تروع نه هام كحاغع مجیرتم ردیبکیرلکدید هنیکیآ هحاجز 1

 (هیلاو) هدننزو جوم ( هولا ) ردیعما نوتاخ رب هوام و ردندبارغ یبجو و |

 ةسلا و ههالاو ( هدنن زو دوعق ) هووذا و هلن وکس كناب و یف كيم |

 ھام لاق : ردهنسانعم قلزا ولوصقوج رب یسهلوقم همزایا و هعشا و ویق لیک أ
 لا ربا ایم هم و ههام و اهووم و ایم و اهوم هیعو هو و هام 4

 تهام لاق : رد هنسانعع قغلوص .ةلکمرک وص هب یک و اهّوام رثک اذا یاثلاو

 هوع "یشااب ی هام لاق : رد هنسانعم قمردشراق هوم و ءالا اهلخد اذا ةنيفسلا ۱ ۱

 ملا ركب لحرلا تهم لو رد هنسسانعم كمروحا وص و ههطلخ اذا هوم آ / ۱
 قوم ادا زو هاست لا ) ءالا ةتيقسىا لوالانم اهعضبو عبارلا بابام | ۱

 هدننزو هلاح ( فهالا ) ءالا ةريثكىاةم ةيكر لاقي روند هبویق و هع قوچ 1

 یردح یا ةهام هند رهظ لاقت رونید هنسهضراع تكحعج و رشید هم أ

 نالوا رثکا ییوص ندرئاس ردریلینعفت لعفا هدننزو لطفا ( هومالاو هال ) |
 (هاومالاو ةهامالا) ءامرثکا تناك اع هوما و هيما ةيكرلا هذه لاق رود هةنسن

 ششبلا رفح لاق : ردهنسانعم كعشربا هوص هبسک نازق ویق هلرسک 4 راز ا
 قەراوص ههاما و ردشلنا راركت هعغد ییا یو فلوم َءاملا غلب یا هوما و ه هاماف |

 نتا راز ۹1 دينو فلوم" اه :ةس یا مبل و داوهاما لاش ۶ . رد هنتسانعم |

 ءالا هيف اوعچ اذا مهنعوح اوهام لاقت : رد هن انعم ٌكمردکر وص هضوح و"

 لاقت اک هاقس اذا نیکیسلا هاما ما لاقب د و ا قمراوس رم ادولف او نام

: 
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 راتلای هناما لجرا لاقب هوا لرف یراهرووو یرارانک هفلوازآ ت ی رک رک

 RR لیق تغارف ندنو» هللاو هجا ینوب هک ردهن_-انعم ففکا ۱

 اسم سم ات س

۳۹ 

 زدکید لزوک هکر دیفدارمو هدننزو م ( هبالا ) بادهإلا هلق س نرذخاو ىلا
 زده داربا هبهجو هفلابم هب رک كمر ( هالمالا ) عل یا هرلم مد لاف

 هی لصاف مسا ( هتما ) تفلاب و ترذعا ىا تهاما لوطا ردهتانعم تا
 كهم ( هلآ ) هبحاذ یا لفعلا هتم لحر لاش روند همدآ لاعلا لئاز 4ب
 "هم لاغ : رد هنسانعم یفلوف هلوهسو فار یر هود هد دنت كاعو یخ

 مالمو قشموب هنبنغأ ( ههلا ) اهب قفر اذا لوالا باسبلا نم اهم لبال
 قارو نالاذا عبارلا باسبلا نم اهه» "یسالا ههم لاسفب : ردهنسانعم یوا

 هاهم روند هلبش نالوا سیو لهو روند هسشب وروب همعاب هاب هلا ین اتو

 لهمو "اجریا ههع هباام لاه : رد هنسانعم "اجرو لماو رک ذیس اک یکهحاومو
 3 نح هدنزو باصع ( هاهلل ) الهم یا اههم هم ذخا لاق : رد هنسانعء

 ] نسحو نسحو ةوارط یا هایم لاب : رد هنسانعم تو ارطو باتو یورو
 هشیو رو ولالوپسو قفرو نسحیا هامم "ی لافب روید ههنسل اسز واغورو
 لاغ هنمو یک ههمردهنسانعم اچ رودپماو نفر یا هاهمو ههم ريس لاقب 83

 . ید لک ۰ لئملا هنمو روند هثیش ناسار رپسبو هنبلطل هاهءو هبميمالا قف نک
 لاټحا جوا هدنموېشم تولع ربسب یا ٭ نح رکذو هاسنلاالخ ام« دا چر ههم

 2 لوا لاغحا ردفلعتم هنس ههعذ یسبرو هنسهعدم كاوسن یسکیا ردراو
 هنمرح نکل ردا ىلع هنس هاج هوا ناسآو لهمهنسن رههدنناپ كمدآ نالوا دارم

 ههم ین ردلکد نکم كلبا لمحو مضح هلهجورب یشان نداتبج هلاك ینلعتم
 ك هتسنره هلغلوا لمعتسم هنسانعم هدویبو لطابو ریقح هداروب یرلهلک هاهمو

 . ردکید ردافسو ذذلت بحوء كلنا رکذ یف ناوسن نکل رد هدوبب ی

 هکهفلوا لوجمنسانعم داشرو دصق هاهمو هه.ثلا ردندنسانعم ریسیولیس یخدوب
 ۱ ی ار رزان قلورو نسح

 ؟د ردلکدازس ولردرب هادم كلبا یدسن هن رک ذناوسن نکن بولوا
 ۳9 دیز یبجما یلوتنها رکذو هاسنلاو ردیوصنم هرزوا هانتتسا یسهلک هاسنل
 . روند هاب ايو هرب اربا یرارانک يصف كيم ( ةهمهلاو هسهلا ) ردندنلبف
 . بهطوا ابتو یلاخ نایلوا نادابآاونشو ةدبعب ةزاغمىا ةهمهمو اه -ءاوعطق لاعب
 "ردا لمف مسا هلبنوکس كتاحو چب ( هم ) رول هماهم یرلعچ روند

 لرد كم كم هلنا رارکت هدف دنلوا دیک ات روخابوس هدنعق و رحزو ردیف دای

 كعد هم هم ه.دآر هدننعخ كما كر یدیارب هدنزو هزاز ) ةههلا (

 2 _ ےس
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 ۱ هربدد وب و 1 اذا لجرلا هتم لاق ۳ ردهنسانعف كن وکوا کردا هنو | ۴

 مع ںالف لا 5 زد هسامعم قلوا ردب | باط ان و جد نوعا f ندقلخ ا 1

 لاش ۶ ردهنسانعم كلبا راهظا كلبلابا الو نوجو هيف سیل اع ءانثلا بلطب یا |
 قم نالوا با وص ردطلغ یرل هوج ەن نج هکربد حراش نج اذا لحرلا هتع

 هدهنسنربو ری اذا لجرلادت لاق : ردهتسانعم قلوا رتضعو ردقلوا «دنناونع
 كعشرود هتیاوسغو تلاطبو غلاب اذا هيف هنع : ردهنسانعم كلتا هغلاپمو طارفا

 یخدو .هلنیتعف ( هنلا) ةي اوغلاو 4لاطبلا یا هتعلا اذهام لاقب : رد هنسانعم
 اذا بارلا باہلانم م لحرلا هتم لاش : رد هنس انعم كشرود هتیاوغو تلاطب ۱

te:رد هنسانعم تکوا هکر ديف دایمو هددنزو حدم ) هدلا ( هبا وغلاو ةلاطبلا  : 

 هدنن زو حدمت ( هدقلا ) هحدم ىتعع ثلاثلا بابلانم اهدم انالف هدم لاقب
 نون وق 2 هدب زو حدام ( زا دفاذا لج ری لاقب ردیفدامو |

 قمراغا یسهروج تنععا ا مس كم حس دوحاپ قوا هاسو دساف زوک هلکلبا را ۱

 دقوا لكلا نس تلخاذا عبارلا بابلانم اهرم هنیع تهرم لاقب : ردهنساتعم
 هرزوا روک ذم ف فص و یزوک هدنن زو جا ) هال ( اهقملاج تضیاوا هکر تل /

 هخلقا لوش هدننزو هف رغ ) 4هرلا ( ردشؤم ءاهص روند هب یدک نالوا :

 ضاییا ةهم هب لاقب یک هبنن وراق هلوا شماعشراف رخآ كنر الصا کا هکرونید ۱

| 

| 

 روقجو هعنصم نالوا روایکریا یب وص رومغیو هما بارس هنمو هریغ هطلابخمال
 هدا زو هما ) هدام ( ردیع»ا كتب رد نطبر ههو روند هرب نو

 لح ( هرلا ) ردیسهدلاو هلیبقر هدننزو هنیهح ( ههبم ) ردیدآ نوناخرپ
 ویفس یا داوفلا هر لحر لاش روالوا قالطا دمدآ ولدزد یکروب هدشننزو |

 ردهنسانعم كعشدبا هفیطلو غالو عشا هکردیفدارمو هدننزو هحزاع ( ةهراملا ۳
 هفیطلو غال همدآ رب هکردیف دارعو هدننزو حح ( هزلا ) هحزام اذا ههزام لاقب |
 0۳1 هتم ر هدننزو ا ( هظال ( ه>نحاذا ههم لاقب : ردهنسمانعم تلیا | ۱

 ۱۰ (هطنما ) اهیف بهذ اذآ لوالا بابلا نم اهطء ضرالب ىف هطم لاق : رد هنسانعم |

 لوک هلیصف كنافو كي ( هقلا ) حدع هکرد هنسانعم «د۶ هدننزو مظعم |
 ید ها هو هقرز ف ضا یا هقم ه لاقت ردمومذم نول هکر وند: هغلفا ر |

 (هقمالا ) ردنرابع ندقلقآ یک یغلقآ تیک تن ووش زوک شفلشوب یسهمرس

 . لاقب : ردهنسانعم قارباو ردیئنّوم ءاهقم ردفصو ندروک ذم یانعم هدننزو رج
 رونید هرب ریق نایلوا تبان یعسق جاغآو توا الصا هدتغاربطو دیعب یا دقا نلکم)

 | كنب زوک هکرونید همدا لوشو و 3 a .مقبا 2 نام لات
 تند فوم

 میس حجو وج

2 ۳ 

 دنا ججج

 سیم سم کس

 تام تست مش
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۱ 
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 س
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 اهل رمشلا 4 لاقب + ردهانعم كلبا اهو بور و مادلا هلا تحادر یاس

 ثاشوک یر هالح هدن زو 4 زار ( ةهلهلا ) هنسحو هقفر اذا لرالا بابلانم
 لزلزت ( 4هلتلا ) ههاح یا بولا ههل لافب : رد هنسانعم قءوفوط یرا زابو
 هلبلق مین اذا "الکلا4هلت لاغب : رد هنسانعم قمردعارا یتسهحژآ هلرباچ دزو

 ردانامل بارس امناد هدنا رود هوا مساو لوش «دننزو هدف ( ةهلهللا )
 شضرالا یهو ةهاهللا ادعا لول رولک 4هل ی روئلوا رییعت هوا یضلپا هوا

 | هثسما ردلپا پارس هپصف كمال ( ةهوللا ) بارسا ايف درطب ىلا ةمساولا
 (ناهوهاو) هدنزو حول ( هولا) هخب رب یا بارسلاذهول یتیجعا لوقا رونید
 اهولءواپ بارسلاءال لاخ :ردهنسانعم ینماردلبا بوباتب وا بار هدبداپ اصف
 مهفلخ یا قلا هلا ءال لاغب : ردهنسانعم قغاربو قرب و برطنا اذا  اهولو
 | لاغب ؛ ردهنمانعم ینماردلبا بویاتب وا ب رمس یغدوب هدننزو لمت ( هولتئا )
 كيارس ردسا هدأ زو هموس ( ةهووللا ) ربو برطنا اذا بارلا هولت
 هپح روسنب د هل الب هدننزو هاح ( هه اللا ) رونبد هنسشبا ردلبا بوباتب وا
 أ سا هکر دندن و یسهبمست هلا تال همنص یرلکدید تال هدندنع رلضعب هنسانعم
 : ردهنسانعم كلبا رتسن هبهف كمال ( هبلا ) یدنلوا فذح ءاه یدبا هحال
 | ند هداموب ت هلالح هلففل هجرلاهیلع هب وببس رثسن اذا اهل هبلب لحرلا ءال لاقي

 [البع اذا ؟یشلا هال لاب : ردهنسانعم یلوا یلاعو دنابو یدلبا زب وجت یقاقتشا

 یاس ( توهال) ردن دانعم وب قالطا ههلآ هدنزو هبحاص هشنوک مغنراو

 | ناثلوا رکذ ېک توبغر ردهدنن زو تولعف هسبا ند رع مالک رکا هللا هموعضم "
 ۷ وبا .هروکح ناب بهذلا زارط" هکرید مجرتم رد ذوخام ندنسهدام هال

 ید برع هدعب ردکید ناسلا توسان هکهتت ردکعد هلا ردبناربع یظنفن توهال
 قولخ توسا و ردهنسانعم ینلاخ ردین اربع هنب ضعبلادنعو رلیدلپا ملکنو ذخا

 لا توهال اتمبو رونلوا یقالطا هند توسانو هحور توهال اتسعبو ردهنسانعم

 البسه توسا و هبیس توهالو روئلوا ینالطا هب ىلغس ملاع توسل و ه یولع
 هلا توحال هرزوا یلق ندب دنه نیدلا سمن نالوا یخ یدنکو رونلوا یالطا
 اقالطا ريبمتوبو رولوا دام فلاثک قلطم ها توسانو فئاطل قلطم انععب
 ون هنسهاپبق فيفا هدا زو تاذ (تاللا ) ردلماخ هنعوجم كت.روک ذم
 x یدنلوا ناب هدنسهدام تنل کە ردبا تكشسر

 هطوف ننوبف نوک تتدبفوف یر یصق كم ( هنا ) (۰ ملا لسف «)
 اا تا بام این ولدلا هنم لاض :ردهنسانعم كمكحوص ها

 < ( ها ) او دعا اذا اورا لاق : ردهنشانعم قعتلقاربا هدنزو لعاغت
 أ 1 ۹ .

 3 هد زو
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 تع” كن هنسنر و هنقو ربغق یا هبک رضی هبا لاق روند دنیاو تقوا ۱

 هدننزو لاعتفا ( هانتکالا ) ههحو قیا هبنک یف وه لاش رونید هتهحوو 1
 قلوا غلاب هنت اغ دوخاب هنتقیفحو لصا كن هنسنرب هدننزو مارکا ( هانکالاو) |

 ناعنک ( ناهنکلا ) هبنك غلب اذا هنک او "یسلا هتنک | لاقب : ردهتسانعم |

 هصاخ رولوا هببش هنقرو یباغا نفاس هدندح و نول قرو هکردنابرب هدننژو |
 طو .دیک کا یقرو رولوا دورطم یمسق برقع ندلح ینیدلوا کونسا |
 کا یړب یسهدوک هلیصف كنهددشم ءاهو كفاك 21 ةهکلا ) ردنخسم یندبو یغامدو ۱

 رک روتید هبهقا ولشایو رون د هب یراق هحوقو رونید هبهفا ناجوق ولشاپ | ۱

 :ردهنسانعم قماجوق كب هدننزو دوعق ( هوهکلا ) نوسلوا زوم رکو قرآ |

 كناح و یصق كفاك ( هکلا ) مره اذا یناثلا بابلانم اهوهک لحرلا هک لاق |
 نارکسلا هک لاق: : ردهتسانعم كعد هوه بولت هنزوب كمدآرب هل دیدن 1

 ترارح هدننزو هل زاز ( ةهكهكلا ) ان یا تاهو اف هکتتسا ادا اک |

 یادسالا ةهکهک تععس لوقت رده اکح ینزاوآ نالسرا دسالا ةهکهکو ردهسانعم
 هکهک لاق : ردهنسانعم قله وه حوا نوا قفصا هسک. شموشواو هئوص ۱ ۱
 یربده كنهود شمرسا ریعبلا ةهکهکو ترمصخاذا اهیف سفت اذا هدب قرورقلا | إ

 هدننزوهراتر(ةهاکهکلا)رولواردصمهدانعم وب و هدرلانعمیلواو ردهاکح ندنئوص ۱
 یا ةهاکهک لحر لاقب روند همدآ هرهزی نالوا رکروابونلدیهندهنسن ره

 ( هوکلا ) ةنيمس یا ةهاکهک ةيراج لاقب رونید هزبق زوعس ولناچ ولناو بیهت»
 ریحاذا مبارلابابلانم اهوک لحرلا هوك لاقب : ردهنسانعم قلوا ريم هینتعف |[
 قلوا قنغاط ندنتعسوو ترثک یلغاشمو روماكمدآرب هدننزو لعفت ( هوکتلا 1 1

 اذا هروما هيلع تهوکت لاقب هبلیا هطاحا یسبدنک ندفرطرره 2
 قلقوف ینزغا كمدآر هلنئوکس كواوو یحف كفاك ( هوکلا ) تعستاو تقرفن |

 هدننزو دیس ( هیکلا ) هتهکتتسا اذا اه وک هحوک | هتهک لوقت ردهنسانعم ۱
 هنحوا قب رطو هلیحرب قحهلوا رادم .دنتحصمو صوصخ هکرونید همدآ لوش
 هک لحر لاقب هبلوا فرصتمو ريدم, دوخای هلوا مصافو رحاع بویلوا سرتسد
 یک هوک هلبعف كفاک ( هیکلا ) هلفرصتمال نموا هلهجوتنالا هتلبح مرب يا
 ههکتتسا اذا ابک هبکا هنهک لوقن ردهنس انعم قلقوف ی كمدرب ا ۱

 تجوکنالوا هدرغوب هدننزو باحس هللا هبقوف یان ( هاتللا ) (۰ ماللا لصف 3

 كمال ( هطللا ) ردلمنحم قلوا بولقم هکرید حراش هنسانعم ةاهل رونید هلد
 اهطل انالف هطل لاقب : ردهنسانعم قمزوا هليس ايا لا هلی وکس كناطو یصق
 هلیدب دشت كناهو یمن ما 0 هللا ) هن او 4 همر اذا يناثلا بابلایم
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 "ون نه وب ال ىذلا مراصلا فبسلاب یا ةبب ركلا ذب هنب من لول هبل وا
 ؛كلنب روقج افق ردنخل 4 رمسف كفلاو یخ كفاک و «دننزو ءار ( ,اه رکلا )
 هنسانعم تدش ( ةهورکلا ) رونپد هزوب هح هلي هشابو روند ها تسوا
 ندهلسلر هدنئزو لمافت ( هراکدلا ) :دش یا ةهوركموذ لحر لا ردلمعتسم
 ( هارگتمالا ) اهراكتمو هراکن ىلع لمف لاش : رد هنساتفم كغ رکبا بوبا وخ

 1 لوهجلا ىلع دن الف ثهركتسا لاط : ردهنسانعم كلشبا ههاركاو ريج یشبار
 ۱ "كمزوک رک یهنسنرو یدنلوا از :روبم نوت اخ نالف ینمب اهسفآ تبصغ یا

 ] درو مارک ( هارکلا ) اههرک ینمع ةبفافلا هرکتسا لاقي : ردهنسانعم
 | روئلوا قالطا هد ادشو نحم ردیمج كهورکم ( هراکلاو ) ردیمج كتهب رک

 ] هرکسعرس هدننزو بحاس( هفاکلا) هدنادشیا ههراکمو رهدلا هبارک هنود لافب
 روکهوط نداا هنینصف ( ةمكلا ) رکسعلا سیر یا هفاک وه لاقب رونید
 3 بابلا نم اهک لج رلا هک لاخ : رد هنسانعم قتلوا روک افلطم لوق یلع لوا
 [ .ندفلوازمروک هک بوروکزدنوک هکر دهنسانعم یقلوا روکبشوماعوایمت اذا مبارلا
 قلوا ,ولنامط بوکوچ نامط هزوکو یشع اراص اذا لحرلا هک لاض ربت رابع
 || امد كن وک و هیلع سمطت ةلظ هل رتسعا اذا هرمسب هک لا : ردهنسانعم

  تض رتعا اذا رابنلا هک لاب ردلمعتسم هنسانعم قلوا زسرف بونلسبس ندراخم
 انا نالف هک لا ردلمعتسم هنسانعم لوا ریغنم ینول كمدآ رو :ربغ هس
 ناز اذا نالف هک لا ردلمعتسم هنسانعم قل وا لئاز یفع كمداربو هنول ربغن

 ٠هدتل زو یظعم ( همکلا ) ردیدآ قلاب سنجرب هلي كفاك ( همكلا ) هفع
 ۱1 نینبملا همکعوهلاغب رولوانیعلاحوسع هکر ونب دهمدآنالوا قنابیرازوک هغوطندانا
 3 "ندهلروک بولا نئاب هکرونبدهمدآ لوش هدننزو بحاس(هماکلا)هاثیع معفتت یا
 ٩ یردالوهأر بکرب ناک انا هماک وه لاغب هبملی ینکیدنکهدنقو هدبکیرسرنس
 ۳ جرخ لاف : ردهتسانعم هماک هلبس هبن لعاف مسا ( همکشا ) هج وتب نا

 "هدشزو ییع ( یبمکلا ) هحونب نبا یردبالو همأر بکر یا اهمکتمو اهماک
 رجا( کالا ) یهبع یا یک هلا تبهذ لاقب روند هکلدیدپ هکر دیفدارمو
 هکرونلواقالطا هغالتواو هفلرباچ لوشو رونبد همدآ ناغوط نسزوک ندانآ هدنزو
 ریثک یا هک لک لاقب هبلوا مولعم یفج هنلوا هحوت هنقرط هنهغلوا ناوارف كب
 "تقهتسنو هيلوكس تكنونو ىمخ كفاك ( هنكلا ) هنرنکت 4 هجوتب نيا یردیال
 هنفیقح و هرهوسح نع یار الا هنک نغ هلس لاض روند هننقبقحو رهوح
 "زدف كثير و هتناغیا هبنک فرغبال لاقب رونب دهنماجما تیاغورعف كن هنسنرب و
 لان و و هتافهسا ردق یا هقافعسا هنک توق لعق لاق روند هنرادقمو
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 EEF ماق لاقب رونلوا رببعت یکاروز هکردنرابع ندتقشم و حر نالوا ضراخ 1
 ربح ینسفل یدنک هسک رب ها كفاك هدندنع راضعبو ةقشم و ءابا ىلع یا هرکو |

 فیلکت كربغهلبخفكفاکو روند هبهنسن یفیدلوا لمم قرهیغشوخ هلهارک او |
 كتقشم و ءابا هدناهما ضعب هکرید ؛حراش روند هبهنسن یتیدلوا لمح هلیربحو |

 اعم رب یسیکیا یلوصا نکل بونلوا نایب هرزوا قلوا انعم صوصخم یرب ره |
 عبطلا ثیح نم یسیرب ردعون کیا هرک هروک هنناب هدرئاصب كفلوم و ردقلوا |
 ردقمعالشوخ عرشلا ثیح نم دوخاپ لقعلا ثیح نم سر و قماغالشوح ۱

 ین ملکو کی عب رولوا جګ كعد ههرکا و هدیرا ینا ؛دنصوصخ دحاو "یئاذهلف ۱

 بویفلشوخندنا عرشلا ثیحنم وا لقغلا ثیحنم الثم نكل ردا بلط و هدارا

 |[ کل م هرکوهو لانقلا مکیلع بنک تک ] یلاعت هلوف و ردکعد مردنا عائتما و ءابا

 (فهارکلاو) ليمو ىح كفاك ( هرکلا ) یبننا عبطلا ثیحنم هنوه رکت یا
 همزکم و هدنزو هلحرم ( ةهرکناو ) هابعف كفاك ( ةبهارکلاو) هدنزو ها رک

 ردهنسانعم كمن رکیا بویفلشوخ هلغلوا عالما و شوخا هعبط هتسنرب ردتغل هدننزو | "

 عبارلا بابلا نم ةهرکم و ةهرکم و ةيهاركو ةهاركو اهرکو اهرک ههرک لاقب |
 لجبلاش روند هبهود كب یشاب و رک ذیساک ردهنسانعم هورکم هلبعف كفاک هرکو |
 لاقب :  ردهنسانعم یوا تیم هب رک ندهرکص هنسن رب ةهارکو دیدش یا هرک |

 ب دو رک یهنسئرهدننزولعفت (هرکتلا) سماخابابلانم ةهارکهرکفابمرکناک ام ا
 یس هرهح هسک یغیدعلشوخو هرک اذا "یشلا ه هزکت لاقب : رد هنسانعم كم رکيا ۱

 ی ههرکت لا : ردهنسانعم كمرتسوک قلتغراط بوک | |

 ( هرکتلا ) یدلشیا کاروژ یرهیفشوخو رهیموس یثیا لوا ینعی هرکت ىلع
 لاقب : ردهنمانعمتكمروتسوک هب رک بویمردوس هیسکزب یهنسنرپ هدننزو لیعفت
 ریما ( هبرکلاو ) ,هدنن زو لجخ ( هرکلا ) ابی رک هريص اذا هيلا ههرک

 هنالسرا هب رکو هوزکم یا هب رکو هرکو هرکما لاقب :ردهنسانعم هورکم هدنزو

 كتبئا لوقت . ردتغل هدنظفل هيه ارك هلیعف كفاك ( نیهارکلا )۰ رونوا قالطا " 
 اکسس ويد نسهیلراط هلغلوا شوخان ندمدنع كغلراط تعي بضغت نا نیهارک

 هظملغ یا ةه رک ضرا لاق روند هر كب هدنن زو هح رف (ةه رکلا ) مالک 3

 رونیدهندش نالوا ه هدکنح د وخاب هلتقو كنحا هنن وزة 6 ةف کلا ) ةبلص 3

 7 ا

 | قالا هب هلزاو تبيصمو بؤحملا ف ةدشلاوا برا ىا ةه رکلا تدهش لاقب

 | نینا هکر وه ها نیا و هه لو م ةلزا یا ةبب رک مباع تلزن لاقب رونلوا لإ
 | هنم هرکت یتلا هن,زداب یاسر رک لاب زولوا ضراع یورو

 ۱ نادرکور ندهنسنز ام کون دراخ_نیکسک ااها يزوج نیا



 هببشهرو پول افلطء دولاب ردوسن» اکا "یهوف پول رددآ هدلب ر هدم رف
 هکر د حراش هدهسپا زفلوا حسن «دنا ردغ ره رونلوا قالطا یتهوف هو نالوا

 هدننزو لبعفت ( هوفللا ) رد مسن ندا نانسسهف و ردپ رعم نانسهوک و
 ناژود یراکخ و خرصاذا لجرل هوف لاه : رد هنسانعم یقمرفبچ هللا زاوا دب
 اذا دیساا اصلا هوف لاه راردبا رهبلسس هکردهنسانعم یعاللوف بروس هننس
 قرهرفاج هبر یر هک یکیآ هدنزو لعاف ( هواشتنا ) ناکم ىلا هساح

 راروشبلب بوش رغاچ هلا زاوآ نالوا ثمالع هدنرلنپ هک ابوک ردهنسانعم كيشلي
 امین :رام اوه توسپ ناصصعب امماک نافراعتیف ناخرمسب یا ناه و افتبام لاغ

 كلذ هلاسیاهایا هحوقتسا لاه : ردهنسانعمكفسبایپ هنن رند هکر ( هاوقتسالا
 الف ةا لافب .؛ ردهنحاعم كلا تعاطا( هافینسالاو )هل رمک تهیه ( 9
 (ذهفهفلا)ردشلوایدهرزوایافءایر د ولغم یس هلک هفبتساوبشا هعاطا اذا هغبتساو
 هقهفدارم هکرد هنسانعم كلوک كیلوقیلعإكملوک هلا رارکت و مبحر هدننزوه رلز
 كب و كص دنشاوا هکهض یف محر اذا لحرلا هفهف لاقب ردکلوک هلا زاوآ وید
 هکر بد حراخ قهقه ینمع ربسلاق هقهف لاق : ردهنسانعم كروب هعدش و شالت
 ههنهف هبدیدشن كناه و یصف كفاق ( هفلا ) ردلف لوا بولقم هدنوب
 ردکنوک وند هف هرکر لوق ىلع ردکنوک هرزوا روکذم هحو هکرد هنسانعم
 اذا دق لاقب وا هفهف ییمع لحرلا هق لا روند ههذهف هسردا رارکن و میحرت

 وهلغب رولوا یا كکدوک هللا ههفهف هفو هغهف ررک اذا و هق هکصن ین لات
 تدشو دج تیاغپ هدننزو رارت ( هافهفلا ) كصخ و ةمع ىف ىا "هفو "هر ق
 "اچ يا هافهف برف لاغ روند هود نیرو هرزوا
 راسو شاط «دند هلنوکس كلاد و یضف كفاك ( هدکنا ) (۰ یاکلا لصف ۰)
 یمج روند ه را ی4وقم قربص و هراپ و هر ضراع ندنسف وط هد كت هتسن

 و و ادیدشا را هوو رجح نم كس یا هدک هب لاق هلبش كفاك رولک هودک

 ؟ردهن-انعم قمربق و هکص !ذآتلاثلابابلایم اهدکهحدک لا رولوا ردصم هدانعم

 لا : ردهنسانعم قعاب بوبارط .ها قارط ىجاس و هرمسک اذا ؟وتلا هدک لاق
 هبلغ اذا هبلع هدک لاقب : رد هنسانعم قتلوا بلا و طشلاب هقرف اذا هرمش هدک

 . اماساذا عابسلا هدک لاغ : ردهنسانعم مرغ هللا رازآو رجز هروناج یجترب و
 ((هدکتلا) ردتخل هدبض كقاک روند هنوص لوا هکرولوا مسا هدانعع وب و رحزلا
 هدتنزو لمف ( هدکتلا ) هدک ینمع ه"نک لاقب رد هنب لانعم هدک هدنزو لیعفت
 كاتهودناو موضع ( هوبکلا ) کت یا هدكتف طغس لاق : ردهنانعم قلریت
 تفشمژ ها شویی تفاک ( هرکنا ) موم یا ونکنوه لاخب: وهنسانس
 ندجراخ .نرننخوخ ؛زرهیتسبا ینعب یکدلبا.عانتما و هبا هسفن هکرد هتسانهم
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 كلولربك یتتراص نالوا ضراع هندب هلتيتحتف ( هرقلا ) (۰ فاقلا لصف 1
 | قیقر كنهرفص رولوآ هدنزرط لق نالوا ضراع هراشید هکرونید هنسهنمراع

 لاق و نانسالاق غل اکوهو هرف هدسج لاقب ردبا تئشن ندقلیای هلند یراخ اپ |
 یسیرد كنهدوک و نانسالا ىف حلقلاك هباصا اذا عبارلا بابلانم اهرق لحرلا هرق |

 :ردهنسانعمقلوا مولبوامولیوا یکیرارب كعج اجاج ندننرنک كنسهضراع کرم |
 بونلهرب یثان ندبرتدش ند و ءابوفلا ةرثك نم هدلح بقثن اذاهلدب هرق لاق |"

 رشقنوا دوسا اذا هند هرق لاقب : ردهنسانعم قلربص یرلیرد دوخای تكمرکوک |
 شید هند ردفصو :ندلوا یانعم هدننزو رجلا ) هرفالا ( برضلا ةدش نم |

 هلنیتحتف ( هلقلا ) رديشؤم ءاهرق روند همدآ شالا روهظ هنحراع یک ینلیراص |(
 هدننزو یرکس دوخای یزجج ( یهلق ) ردیفدارم هدنرلانع عیج و هدننزو هرق ۱

 ایدرو ابحر هللا هددشم یاپ و هلاصف ( ایهلق ) ردبدآنضومرب بیرق ههنیدم |
 صاقو یا نب دعس هل رمسک كنهددشم مال و كفاق روند ید یهلق کا و هدننژو ۱ ۱

 رب هدنسهعقو ناف ترشح ردیسا مغل رب صوصخم هنبرلترمنح هنع هلا یر |

 رایدلیا اوزنا و افتخا هدنا نوا كماتشيا مالک رب راد اکاو بوروک یهسک | ۱
 هماعط هلنیتصف ( هیقلا ) ردهدلب رب هدناع رح لحاس هلبصق كفاق ( ةاهلق )

 ( هبقلا ) ماعطلا ةوهش ةلق ىا هغ موبلا هيف لاقب : ردهنسانعم قلوا زا اشا ۱

 بونط یرقوب ینرلشاب لوقیلع هرلدود نالوابهاذ یرغوط .هتعسرب هدننزو رکس
 هدننزولعفت ( هلا ) هدننزو بحاص ردیدرغم هماق روند هراهود ندنک ندر |

 | هعفتنالف جرخ لاق : ردهنسانعم کر رنز هرزوا هحو كمايليب یکیدنک |

 | رد هنسانعم یربنامرف و تعاط هدننزو لاح ( هافلا ) هجوت نا یردیال یا

 یا هاق نالف دنع هل لاق : رد هنسانعم تلزنم و هاجو ةعاط یا هاق لهاوه لاق | ۱
 لاق روند هلا اتش و سی هدتناچا هدقدنلوا توعد هنلک ا ماعط و هاچ

 هبف یلصا ردیاب فوحا ینمی رد هاب هدام و و لکالا ف ةباجا ةعرمس یا ۱
 روند هکلرید نالوا هرزوا هافر و تعسو هاقو ردشلوا بلقنم هفلا ءاي یدیا ۱

 لام و لاح هافر هبا هددشم یاب ( یهافلا ) هیفر یا هاق شيع قل ها لاق

 هم ویضم فاق ) ةهوقلا ( بصح یا یھاق وه لاقب روند همدآ یحاص لانمو ۱

 دوس هزات 1 هدنا نکل بولوآ ریغتم هج رادقم ر هکرونبد هدوس لوش هبا

 یدنلوا رکذ هکر رد هانع» و ید ۳9 هلا اف هکر د راج هلوا شلاق یتوالح

 رد وسم هناتسهوق ردپعا بو ضایب دیشج رب هدننزو یهوک ( یهوقلا )
 ردیدآ تیالو رب هدننب تاره هللا رویاسین هللا هموعضم اف ("ناتسهوف )
 تفریح هدنتلایا | نامرک و ردیعسا تموم بو ودل هدلب م مان ز سبط و ناق یسهبسق_
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 یدننکهاگلبا بسم یرلءود یم رنو یمر اهکر یا اھحاوفا لع 4ا نالف
 برش هدنرلزو هلعافء ( ةهرافلاو ةاحافملا ) رلپداوا رلئوا بورك هنبرلعاب
 ردقعشراب هدزوس دارم کردهنسالمم كا هثحابم و هرخافم هدناب لافء و طن
 (ذهوفلا) رديولفم ىلواةفبص هرغاف وهفطا اذا دهواف» ههواف و ةاهافء هاهافلاط
 در نا لاش هننو رونلوا یفالطا ءزوع نلپوس هدنفح هکر هدس زو هرمز

 3 بوع بوک هلنبف و لصف یر ير مالسا لها و قلا یا ددد مرن»

 اإ مطل یا ةهوفلا نيل ملل ینینال لافب رونلوا ینالطا هکمریو لاخ هنر -ومآ
 ۱ اف زونه نکل بولپزوب یم هکروتبد هدوس لوش و ةبيفلب_اضمب_ مهم
 | یالطا هنب ررفآ كنس4وف هرد و یافوسولو و هوا شااف ینوالح دو هزا

 ۱ ىداولاو قیرطلا و ةکسلا ةهوف لاقب هب کناف روند ید هحوف هکهنن رونلوا
 رواک هاوف و تاحوف یم» روئلوا یفالطا هنلوا كتەنسن ر و اهغ یا ابنهوف و
 اوملکت اذا اوهواف لافي : رد هنسانعم كيشابوس هدننزو لعافت ( هواذتنا )

 لوکا هدنزو دبفنس ( هبفتساا ) یدنلوا رکذ یهدنزو دبس ( هیفلا )
 هدننزو رکم ( هوفلا ) لوک ایاهیغثسه و هبفلحرلاش رونبد هسض* روخرب و

 لرفو هو لزف هدیکرت روآپو رلدنسن هلکنا ردبسا لوک نوزوا هجا سنحرب
 هنب رایرغآ لب و هاتو ًاسنلا قرع و لاعطو دبک رونلوق رلیجابوب زاربد لوک
 (یوفلاو هوفلا) ردلبزمینثلعصر الط یناوجعم هلاهکرس و ردم تباغب و عقد

 يا یوفلاو هاوف بوث لاخ رونید ههنسن شهاب هللا «وف هدنرفنزو مظنعم
 (ذهفلا) ردموسص ید هدناپ لتعم هه ردییبم هنلوفلتعم ها هی هب غبس

 8 ( :هفهفلا و ) هدننزو ههارک ( ةهاهفلاو ) هبضف كن هددشم یاهو تلا

 ةهفهفو ةهاهفوذهف هب لاقب رونبد هکلهدنامورف و هکل مت ردرلسا هدنزو هزاز
 لدیمزال ؛زمح هکرونلوا لامعتسا هدهنسانعم هطقسو4 زههف هکربد مجرتم یه یا
 ۱ اهشامورف و رع هلاينغق ( ةهفلا ) ةطقس و 2 یا ةهف هنم تبار ام لوقت

  ؟ردهنمانعم توا و يعاذا مبارلابابلانم اههفلحرلا ههف لاغب : ردهنسانعم یفاوا
 لي (هیهفتلاو ) يربك تنءهرمه ( ءاهفالا ) هين اذا “يتلا ههف لا
 )ام هلعح یا ههفهف و هللا ههفا لاغب : ردهنسانعم قلق نحاع هدنزو

 ابرو دفدن( هفهفلا و) هدننزو ربما ( هبهفلاو ) هلددشت كناحو ىضف كنف
e(:اغهفلا) یه یا هفهف و هیهفو هفوه لاق روتبد هبهدنامورف و لبلکو , 

 رود همدا ندا تیاعر و دییغ و راه لزوڪ ییشاوم و باود هدننزو رار
 _  مایقلا نسح یا لاما" ىلع هافهفوح لا
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 لحر لاق روند هصخت لک الا دب دشو لوک ا طب قع وط لوق لع روند |

 كب هفلت اق هاوفا ینآ یرکذ هوفمو لکالا دیدش معنوا قیطنم یا هیفو هوغم
 هنمو رولوا فصو هبهنسن بیطم اقلطم هلا هفالعوب هلکغد هبیط شلوا بیطع |

 بیطغیلبیا هوفم قطنمو هوفم قیطنم لاقب اذکو بیطم یا هوفم بارش لاقب |
 برمشلا لسیلق دوخای لکاالا لیلق امدقم هسکر ( هافتسالاو ) ( ةهافتسالا )
 یتغلزسوص هلکمحا تب مش دوخای وص لوق ىلع قلوا هرزوا ترثک هرکس نکیا

 ین آ هوف هلیصف كنءهرمه ( هاوفالا ) برشلاب هشطع نکسوا ةلق دعب هب مشوا
 لباوت روند هراهنسن یسهلوغم نوکو لفلف یرلقدناق نوعا تذل هماعط رديعجب

 هنس كح هدنا شوخ یتسهحار هلفماق هببط هکر وسا د هنسیفتناق بیطو هثسانعم
 هجفاون یا بیطلا هاوفا هدنع لاقب رارید زارفا بیط هدیسراف ردنرابع ندرل

 كن اف رد هوف یدرفم كنظفل هاوفاو هع اوناو هفانصا یا لفبلا هاوفا نم لالا,
 ۱ ى هرزوا یفبدنلوا ا هاوفاو رولک هب وافا ىعهللا عججو هدسزو قوس هلت

 هنلئاوا كنهنسن رب هلتبسانمو ردکعد رازغآ هکردیعج كنظفل هوف نالوا هنسانعم
 ءاوفا ف اولخد لاب هڼمو رونلوا قالطا هرخاوا لحرا چ رونلوا قالطا

 مالک شوخرب مدآرب رب عو هرخاوا یا هلحرا نم اوحرخو هلاوا یا دلبلا
 ردکید هرغن "فال رل رب د هوق ضقال زا اعد هسلیوس رعش هتسحر ر دوق ۱ ۱ ۱

 رازوستسرد هحبوب اماد نوسلوا رادهنخر یرلشید ینعب هلبسهقالع تیلحمو تیلاح | "
 هحول یا هيغل تام برعلا لوقنو رداعد هنب رع لوط یعحرم هکر دکعد نوسلی وسا 1

 یزوب ییعب هرزوا یهغآ هکر دهنسانعم ىلع مال هدرلن و ههح ول یا هیفل طقس لاق و ۱ 8

8 

 هيلا تدحو ول لاقو رولوا تیلکو تب ورح هقالع سپ یدشود بونابث هرزوا
 كسیا رولو هدرغطوب ردق یرغآ هبنکشا اکا ینعب قیرط یلدا یا شرک اف |

 نارذک ید هدنسهدام شرک لثم و و ردکعد هللا ماقا بویلیا فقوت نام. |
 هدنعقوم اعد د لثم و كمش ةيهادلا مغ هللا لعح یا كيغل اهاف لات و یدلیا 1 ۱

 رداصم نالوارعضم یلاعفا ردلکد ناوئم ردعحار هبهیهاد یریعضاهاف رونلوا دارا ۱ ۱

 | ردکعد نوسلوالباقم و نیرق 7
 امدقم هرلهود ینعی برشت یهو ءالا اهل ن یا اههاوفا ىلع للا نالفقس لاقب و

 | هکمکح وص ندوبق هدنرافدلشب هکمحا یهبش بویلیا راضحا وص دوخ || 1
 ی

f rect 8رح لاقت و رردءا یت ز وشوا هباق و نالوا هدنلا هدنقولوا هکیدلیا  

e 
 چ

 ' هلك ادنشا اذا اهافتساو ةهاغتسا لحرلا هافتسا لاق : ردهنسسانعم كلتا نیکست

 ۹ یا روثلا ها وقا هدو ءاج لاش نما قالطا هراهف وکش نوک انوکو ناولاو
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 یرغ وط هزفا نک ردپا ادا هببع هندادنما كواو هدنف رع مم هفدب ندنفپدلوا
 ۱ ناف هدنس هبنلو ردبس انمو مالم هواو ندنفپدلوا رهاظ ییلاح هادنما ههذو رپ

 ۱[ رد رفع مج رام ردرل داخ هرهخا ةغبص یبا نکل رپدپد ید  نابفو ناوغو
 | اصوصخو هدەبلاو هدننح هنساعسا ردههظم "هدامرب هدوم بنک یسهدام مغ وبنا
 زد هدشئزو موف هکی م هلک هوف کردوب یم ةصالخ رداصقم هدنح مش یضر ج

 تلم فرح نوجمدلوا نخ بوبلوا توس تددشم هدودنک هاهنالوا «دنرخآ
 هئبلا هلفغلوا كبر نوصغبدلوا بابا فرح واوو یدلفوف .ههنفثول فذح یک
 نیونن یغداکا یک یرالک ارو | اس# هدن روسو یدک مزال قوا بلف هفلا

 هلکنا باجعا ىفذح كلا نوجا نینک اس عاقجا سب رولوا ینتف ینلوا قحال
 ربف سوبولوایوفش ېک یدنک هبلع هان رولف *رژوا دحاو فرح برهم ےسا
 رانسپارظنن هنلنفل رلیدبدخ هللادبا هچم نالوا دلج فرح لمس هتاکرح لافتسا
  یرفصعو یکهاوفا هلا اهردهوف یدرفم كمافا هقبفطاق نکل رلپدد ماا هدعج

 ۱ یرکذ تانیولتكفلهموردردا هکر دشک نایفوناوخ هدنسهبنثت هدهراعشاو ردهبوف

 د ردهلک نیم یپارحا اریز رد ینبم هنر ابتعا ثالث لاوحا هدنس هدامهوف
 [ ۰۶ هددعر هروسو ردنعضتم یهدناف یتمج ارم هلکللا لبصفتو قیفع ینر مچ
 FF ردشعا هلص ربنکنا هکر دسوصخم "دام یموصخ یریمت لس كنسهک
  نوزوا یراشبد نول لوق ىلع قلوا كوي یزغآ كمدآرب هنبنعف ( هوفلا )
 . لاغب : رد هنسانع ینلوا رفچ هرمشط ندقدود هلفلوا ناوباب یرغا قر هوا
 [ ( ءرفالا ) اهلوط عم نیتفشلانم نانسالا جرخن ناوا مفلا ةع یهو ءوف#
 3 دونید ءاهوف هدنننژم رونید 4 یدک نالوا هرزوا روک ذم فسو هدننزو رجا
 ندنس هلیبف دزا هوفاوءاهوفیهوهوفاوف بارلا بابلانم اهوف لحرلا هوف لاقب
 هوبق لو یرغآو ردوم تكهوفا هدنزو ءارج ) ءاحوغلا ( رد ماش رب

 .دنزرط شبد هکرونلوا قالطا هبهرکب لودومفلا ةعساویا ءاهوفرثب لاقب روند
 قارم ناوباب یزغآو هوا ولن ادسبع یرلقل هرآو نوزوا یرلحوا ترک نالوا

 ةع باو یا "اهوف ةنعطو"اتهوف هلام لافب رولوا فصو هنس هراب
 هل انعم قلف شیکک ینزغآ كمدآرب هدننزو لبعف ( هوفتلا )

 انعم كلل وس زوس هدننزو زوف ( هوفلا ) هوفا هلعج یا ها هحوف لاب
 ۳ اوس زوس یغدوب هدننزو لعف ( هوفتلا ) قطن انا اهوف هوغ هاق لاغ
 Pei كمريک هنذغآ كتاكمربو قطن انا ةماكب هوغت لافی : ردهتسانعم
 ( هوفلا ) هنحوف ىق لخداذا ناکلا هوغت لاه یک تكمریک هنزعا كیهرد

 : نو یه ادر هقطان رولبب زوس هدشنزو سبک ( هیفلاو ) هدتتزو
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 "قوا یوک هفبطلو شوسدبو عیطشوخ- مدآرب هدنشنزو مارک ) ةهاکفلاو ) |
 رب و اهکف ناک اذا عبارلا بابلانم ةهاکفو اهکف لحرلا هکف لاقي : رد هتسانعم

 بحت اذا هنم هکف لاقب : ردهنسانعم قلق بجثو دنسب بولک هنشوخ كن هنسنا

 عبط هداشکو شنم شوخ هدننزوبحاص ( هکافلاو ) هدننزو فتک ( هکقلا )
 ندا كان دنخ امناد قلخ هلبا هفیطلو حازم دوخای روند همدا شوشبو نادنخو

 هلوعت سفنلا بیط یا هکافو هکف لحر لاق روند همدآ یوکهف رطو كخضم
 نالوا رونلافص بونلقوذ هلتبیغو لصف یسان امماد هکقو مهکعضیف هبحص ثدح وا
 ( هکفتلا ) ممايتغاب ذذلتب یا سانلا ضارعاب هکفوه لاقب رونلوا قالطا هصخش
 زده بازم تیبا بیعت هک هتیذتبیپ بولسو تل (ندقتسزز هدقازو ل
 لحرلا هکفت لاقب : رد هنسانعم قلوا ناهشیو مدان كبو بجعت اذا هنم هکفت لاقب

 كع دهک افو نمادا هب هکفن لاقي : رد هنسانعم كلیا عافتناو عتع و مدنی اذا

 هنسانع» كلا زبهرب نده ۵ دهک افلا لک ا اذا لح رلا هكفت لاقی : ردهنسانعم
 بنحب اذا نالف هکفت لاش یک مات رولوا ندسنباب بنجت سپ رولوا دض هلغلوا زأ

 مکلوق مکنهکاف نولعجیا مکهت [ نوهکفت منلظف ] یلاعت هلوفو ةھک اغلا نع
 سپ هیطع نا هلق هسفن نع ةهكافلا قلا ینعع انه هکشنوا [ نومرغل انا ]ا

 رلیدلپا مت هلا مدننراضعب هکرید حراش رولوا ندنباب بنج هروک هبیناث لوق
 اوهک افن : لاقب : رد هنس انعم كعشدبا هفیطلو حازم هدننزو لعافت ( هکافتلا )
 8 E كلبا حازمو غال همدآرب هدننزو هلعافم ( ةهكااغملا ) اوحزام یا

 لاق :ردهنسانعم هب وا هدننزو هک خا ) ةهوكفالا ( هحزام اذا ههک اف لاقب

 0و ها ) ةهکفلاو ) هدنن زو نسحم ) هکفلا ( ةدوحتاب ىا ةه وکفاب یتا

 ةرااخ یا ههکفمو هکفم هقان لاق رونید ههقا نالوا وبق یک دروغوب یدوس

 ردبدآ ناولاخ ییا هدننزو هم ههو لا هتیرا ( ههک اف ) نبللا |

 هلی كن اف ( هوقلاو ) هدننزو لاح ( هافلا ) ردندما رک باحا ههبکقوا
 (مفلاو ) رد صخا هک هلا همومطم یاف ( ةهوفلاو ) هلل رسک كناف ( هیفلاو )
 ها وقا ی رلعج رلرد ناهد ه دیسراف روند هلآ هکرد رار یس هلج هدننزو مد

 یدحاو كنظفل ماشا وبش تشاو هدنرلنزو ماک او لاوحا رولک مافاو رولک ۳
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 هدننزو زوف یدا هوف یلصا ارپ ز ردقو یدرفم ندنظفلو هدام رهوح ییعی

 هلغلاق وف تولوا فدح ېد ندو یک یتیدملوا فذح ءاه ندنظفل هنس

 هد رطمو یدلاقاف بونلوأ بلق هفلنوهخبدلوا حوتفملبقاموهدف رط قر هلوا رحم واو

 ردلکد می قلوا ترابع ندفرح یکیاقرهلوا نیونت اهدحا یسدام كما هک رد |
 ندهیهفش ه هدیسکیا دیسیکیا ارز یدنلوا لادبا هیم نالوا دلجولک اشم هتسیدنک هيلع ءان :



OP. 

A1 

 (ةهاقفلا) همهف اذا مبارلابابلانم اهفف *یشلا هقف لاقب :ودهلسانعم مهف نءالكأ

 [ قازا مع هسیرمش لع ینمب قوا هبفف 4نبتعف ( هقفلاو ) هدنزو همارک
 ۴ لاف واقف ناک اذا مبا رلاوسماخ اپابلا ساهفق وذهافن هفف ولح رلا هفقلاقب : ردهنس عم
 یر راک ذ اہ لاشوا هربغق لاغالو ااا دهنا ال كنع افق فک ده اد

  ردرلفسو ندراروک ذباب هدننزو سد ( هففلاو ) هدنزو ریما ( هبفللا )
  رواک هاو ءاهقف یمج رد ههففو هببفف یرلن و, هدننزو ءال رولک ءاهفف یمج

 . هلا نالوا هبک هکر ونلوا ینالطا هروغ ویو ءرغبآ لوسش هیظفو هدنزو شئارف
  پلبیا هبفف لعف لاقب هوا قذاح هدکلبا زب ینالوا كنس وک بوبلوا هبک
 هدنلزو لمت ( هفغللا ) لملا ثاوئو عبنعلا تاوُدب قئاح ىمي ب ارشلاب

PA IT هغ هکرید حراخ همیف اذا یمالک هقفل لافب : رد هنس انعم قلا یغدوب  | 
 ثتءیمه ( هاففالاو ) هدن زولبعغ ( هبففتلا ) رولک هدهنسانعم كلا هقفلیس
 همان( ذهنافلا)هلعاذا ههقفاو "یشلاهفف لافب : رذهنس انعم میله تك رکوا 4 ر.ک

 ۶ ردهنسانع» عراب هدا شنادو لعهلا هسکر ردلمعتسم هدهبلاقم پا هدنزو
 الوش هلبس هینب لعافرسا (ةهففتسلا )هبف هبلفف لملاف هثحابیا هقنف ههناف لافب
 روز هلواردبا داربارل هربظنخد یدنکوءرف هنر لهتفک كنهحبا هکر دنواخ
 سم ةارما لا یدنلوا قالطا ینا ندند اربا باوح هلکلنا مهف ینمالک

 دارم هنسانعم رت رونید هشم هللا هروسکم فاك ( ةبکافلا ) ايواجت تناك اذا
 نامرو لغو ةهك اف ايف ] وبشاو ردفلطم نوسلوا هس رولوا هلره ردشع شاي
 یلوف كرلندبا جارخا ینام رو بنعو امرخ لال دتسالب لبس هیرک تیآ
 . لاغ مدلبا ناب اط وسیم هدعانک مان باس ملا عم اللاب ییحویو رد دودو
 ایفنح هدبابو ورد هکاوف یمجج هروکهناب كحراشهلک رثا یهو ةهك افلا اوا
 f هنحافا اعمرخ نوزومو فبطل كب ههکافو ردراو فالتخا هدنرلنپ هبعفاش هلا
 .روللوا قالطا هیاولحو ردپعسا لحررو ةبجح-یا ةهک اف ةلخ لاغ رونلوا نالطا
 رونیدهنسیجاس شعشاب هلنیسنیاب ( یناهکافلا ) هاولحیا ةهك اف انلکا لوقت

 ۰ دنن زوبحاس 1 هک اغلا ( روند همدا نالوا رد,الکا دهک افاغاد هدنزو لمح

 م رونک ههک اف همدآ زب هدننزو لیعف ( هیکفتلا ) روند هنبحاس ههک اف
 لوس رازوسهدنب|شوخو فیطلو ةهكافلب محانا اذاموقلا هکنلاخ :ردهنسانعم

 ۲ ةچکفلا ) اب مجف رطااذا مالکلا منع بابح الا هکف لاقب : رد هنس انعم

 ېک ماه رونی همالک هدب [شوخ وه هفیطا هدننزوهمام ( ةهاكفلاو ) هدنن زو هنیقس
 دیه" ( هکضلا ) ةحالمو اعام یا ةهاکفو ةهبكق الا ىم كاذ ناکام لوقت



 وقتا
 هرعت هد اف ترآ ج

 هلوش اهرحز اذا لیالب هعهع لاقب : ردهنسانعم كد هعهع نوحا ی 1

 ستعل هعهع 1

 رهاموقذاحهدنن زو هبها یک ال زوههارک (فها رفلا) (م ءافلا لصف «) |[
 هدکلنکاوهدکع روب كرکو نوسلواناسنا هدتعنضو لع هل رک هکر دهنسانع-قلوا 1
 قذح اذا سماخا بابلانم ةيهارفو ههارف هرف لاق نوسلوا ناوبح لات ۱

 هدننزو بحاص( هرافلا )ردهننانعم قذح یازوا ردسا هدننزو هموع( ةهو رفلا)

 هدننزو هرکس رولک هج شو هدننزو مکر رواک هرف یمج رونید همدآ قذاحو زوا ۱

 باب ارز ردندرداوو هروک هناي كحراش هدننزو هرفس رولک هحرفو, ||
 ةحام یا ةهراف هيراج لاق رونلوا قالطا هزمق لزوک ( ةهرافلا ( ندندسماخ)

 هدعب ب ولوا فصو لصالاق هک رد حراش هنسانعم هنیق رونب د هنروع ینجو |

 لكالا ةدیدش یا ةهراف ةأمالاقب روتیدهتروع ندا ماعطلکا هلتدشو یدلوابلاغ, |
 : رهام قلوا رروغوط لوم نرو اقا ناوبح هلبرسک كنم( ءارفالا )
 هربجو تسح .هدحوک هدشیاو هدتمدخو هرفلا جنت تناک اذا ةقانلا تهرفا لاقب ۱
 (ءرفلا)اهراف امالغ ذخا اذا نالف هرفا لاق : رد هنسانعم كمدا راكتمدخو لوق ||
 روند 4 هقا "نالوا رروغوط لود هرافهدن زو هنسح ( هه رغلاو )هدننزو نسحب ۱ 1

 ندوب هدننزو لیعفت ( هن رفثلا ) هرفلا جنت تناک اذا 4 ةهرغمو هرفم ةقا لاق ||

 ٠ (هرفلا)تهرفا ینعع ةقانلا تهرف لاقب : رد هنسانعم قمروغوط نکشآ هقا ۱ ۱
 لحرلا هرف لاق : رد هنسانعم قلوا روطو ندط اشنو رورس طارفا هانیتصف |
 رلت آ هرافو داوح كاج ىبوص ( هارفتسالا ) رطبو رشا اذا عبارلا بابلانم اهرف 1

 (هریفنا)اهمرکتسب یا سارفالا هرفتسیوه لاقب : رد هم توت 6 بویلسب
 ن اق لواو هللاهج ر رد يطاشلا مساقلاو هاب كنهددشم ءارو یرسک كف | ۱

 هزیفو رابطا :كت هبيطاتشا هموطتم هدا رق هکر د یطاشلا دجان فلخ نب هرف ||
 هدننزو هباعس ( هحارف ) روند هب یی هکردهنسانعم دب دج هدنن ال برف ا

 كمدآ هلبصف كنهلمهم یاطو كناف ( هطفلا ) ردبدآ هبصق ر هدنتلایا ناتشس |
 لاق و ةعس یا ةطف هرهظق لاق : رد هنسانعم قلوا ولنادیمو شیکک یسهقرا | ۱

 یرکهلتنطفو نهذ یهنسنر هلبرسک كناف ( هقفنا ) اهطف هرهظو لحرلا هطف ۱

 هدئعب سشو نيد لع نوا یندایسو قرش هدعب ردهّسانعم كملب بوبلکآ یک لا

 هکربد حراش ردقحهلوا فیرش ملع نالوا فراعتم هلبا هقف لع هلو بلاک لع

 هد اب وب و ردلخاد ثیدحو ري سفت و عورفو لوصا هروک هنقوس كفلوم |
 كربلا ناو ردیعفاش فل ّوم و ردراو فالستخا هدن راب هبعفاش هللاا هیفنج |

 هح رکلب هقفو رد سوم هاو .عورف ملع هدهسینا تم 1 هک هناا
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 لنو فب رط یک هدبا كواس دوخاپ هد هدا, هه زالمو لال هلا ۱۸۸ رقم

 كمال تجحو لبلد لوا یه ردهنسان» یناوا ناد رگرممو نارهح هدنسوصخ
 ندقلوا هدنامورفو ز-اع بوبلوا ردنفءهتجحو لبلد نابثا هتساوهد هکر د هنسانعم
 ةا ینرمبال ناوا یقیرطو ةعزاام ف رب# اذا هو لجرلاه لاق ره )بم
 مامهربصبو مم ی نکل ردیبک ی هچرک 4۴ هکبدید یرشعز هگربد مجرم
 قاوا خءنهالعو زس هلال ناب و ار هاما هعو ردسوصع هن رسب هعو
 انهغ شرالا تو لاسف رولوا لکسدم یاو راذگو ت٣ ندنا هکردهنانعم

 هو هع هدننزو لما ( همامتلا ) اب مالءاال تراص اذا مبارلا باسبلا نم |

 (هناعلاو ) هدنزو فاك ( همعلا ) هع ییمع ل-رلا هماعت لاه : ردهنسانعم

 هج كه اهو رواک نوه یمج رونید همدآ نالوا ددرنءو ربه* هدننزو بحاس
 هدنآ هکر ونب د هنفرا لوش هدنن زو ارج ( ءاهمملا ) هدننزو مکر رولک هع !

 (یهصلا)دب مالعاال یا ءاهغ ضرا لاف هدوا تدالعو هناشن نو تح و لو

 هکلددانو دوان 4 رمق * رلفلا و ید هز راجو یھ كرام ) ی ہعلاو (

 تبهذ نبا ردب ۸ ىا یهیععلاو یهمعلا هلا تبحذ لا هنمو رونلوا قالا |
 ردهنسانعه كا ماظ 4-وا زك ندهدرب سا 4.دا م هد.زو لیعف ) هبممتلا (

 : ردهنسانعم تفآ هدنزو هلاح ( ةحاملا )ذباح ريابهنفل ىا هلظ ىن تهع لوقت |

 كبعترا تفآ هنسنر هدنزو دوعق ( هووهلا ) ةفالا ىا ةهاملا تباعا لاقي
 ندعهبار باب هدحابص. ةهاعلا هنباصا اذا اهررع هبهب لاثاهاع لافب : رد هتساعم

۱ 
1 
۱ 
1 
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 ثاذیا ذهورعم ضرا لاقب رونید هرب شدارغوا 431 ( ةهوبهلا ]) ردغوص.
 ۵ اوت ءدآ رب هد زر لبعفت ) هب وار ) هدازو هماوا ) ةح اعالا ( ندا

 اسا اذا اودو هو م وقلا ءاعا لاقي ۳ رد ستم یا ریغوا تا ةنع و رم د اپ

 اه : رد هنسانح نوف هدنرخآ هک یرب هب وعتو ةهاعلا مهعرزوا مینبتام
 فدوع لاب : رد هنسانع یاق بولوا ست هدرب رب و او رع اذا اوهوع
 اش : ردهنسانع« قهرغاچ وید هوع هوع ینا ود بکرحو ناکءف سنتحا اذا

 يرق هدننزو هلان ( ةي اعلا ) هوع هوع هلو هاعد اذا شكلا مو _ع

 هپعو هیعو ) هل مک كرا ( هاع هاعر) هنساتح. حاي روید هه رغاجو "

 هوس قج هرعاچ نوا قهردروط یهود ندیک هی رمک راه و كرلنيع
 لاه روند همدآ ابضبو راک« هدب دشن كناحو یھ تب ) هلا ( رده اک

 اارازآ یبهود ندیک هدننزو دفدف ( هعهع ) رباکلل هایلا لباقلایا هع لحر
 اه هود ندیک هدننزو هلزاز ( رد هب اکبح ندنوخ قح هریدروط



 اولش اذا هانضعلا .فنمع لاقب : رد هتسانعم تیک هافضح ره# و نکی ملام هبف

 لحرلا هضع لاق : رد هنسانعم كلا اذ رتفاو كفا هلنیتعف ا ۲
 ندقمالت وا هحاءدع یسق هو دو ناتیبااو كنالاب هاج اذا عبا رلا بابلانم اهضع

 نمک هاصع رٹ جدو هدښنزو لیعش ) هيضعتلا ( ردهنسانعم قلوا اد درد |

 هلرادانم ( ةهضاعلاو ) ( هضاعلا ) اهعطق اذا ةاضعلا هضع لاقب : رد هنسانعم |

 هام ةبح لاقت .رولوا فصو هن الب لاق ندا كاله هدنآ ینیدقوص هل میک |
 یا هضاع مه لاق روند هب وداج هنماع و اهنع اس ن لتش تناک اذا ةهضاعو 6

 یرب ره ندنرنک بودبا مسج سان هدنن زو دوعق هلاف ( هوفعلا ) رعاتس |

 هلند ) هاعلا ( ر 3 هب همی وادا و یرا هد زو هطبالع ) ةيهاغعلا )

 عفو اذا عبا رلا بالا . املع لح را هاع لاقب : رد هثساعم قمارغوا 42 ام

 جات o ركض دک درک ردهنسانعم قلوا روهه ها ر قلروحو هماللاق

 یی دا هداروب وایت جلا یداق عفو ادا ب راشلا هلع لاش رد رابط ندکعشود هثلقن و

 رو عاج اذا لحرلا E لاق : EBE قمشحاو ردطاغ ی رلهحسن راجا

 شوهدمو تمهنا ادا نالف هلع لاش 8 ردەنسانعم كيا قتلزانبپولواڭمهنم هب هنست 1

 عزرفو فوخ و شهدو رب اذا لحرلا هلع لاق : ردهنسانعم قوا ریو 8

 لاقت ۶ ردهنساتعم قلاح هطلوا هت وا یر بولوا رارقب یشات ند ا رطضاو

 ریش و هنادیع هکر دهن اعم قذوا سفنلا ثیبخو اعرف بهذو هاج اذا لحرااهلع |

 هلق وش قرهلوا ول اوا تآ و اف بح اذا نالفهلع لاق رد رابع ندقما وانآ ده ۱ 4

 نارکس ( ناهلعلا ) ماجللا ف سرفلا هلع لاقب : ردهتسانعم كلك هطاشنو شن |
 نوسدی ,هلع هدنش وم رود ۳9 1و هذآ ف صم هل راتفص هلع نانلوا رک ذ هدننزو ۱

 ی SEE تاکرا: ناهلعو هدنن زو یراکس رولک یهالع یعج هدننزو یرکس

 dl آرا لاقي رود هنروسع نالوا یعبط تفخ هدنزو بحاص ) هلاعلآ

 هدام وب رود هنش وق هود یشیدو رولوا ندنلیبق صاخ فصو س ةشابط یا ۱

 داره درفم ند؛ماسعنو قلوا لاد ه هغلابم هشایط بولوا فض و هرک ذم هلاع 1

 كنسرف تراسمایا نب هللادمع كيلم وا هلاصف ( ناهلعلا ) ردلتحم ید 4
 یتسغاب هود هنعنا را لب ییا هو هتنانغق هرز زور ءاهلعلا )ردیعتا

 ییدن هزز هک ان نرو ندا هرز ۰ ردصندکدکید هدنز رط همابق بونوق یک قوم

 ) ۳9 ) ;Ce / هادف ) و ردیعا ارا ا و

 اک اذإ عبارلاو تل لا .بابلانم اناه E عو ةهوعو اهوعو اهع هعو زا نو ۲
 لس س سس

 اد



 سس سس
 هددشم یاب ( یهرفلاو ) ها دمو یرسک كنبع ( هاهرملاو ) هدنر+ هاشم

 ( یناهزنعلاو ) هدزو ةوادنف (وسزنهلاو ) هدنزو وادنف (وه زنهار ) ها
 نهالاح یسهوقم ناوسل تفلاو بعلو وهلو لسرءو زوسو زاس هدنزو یادت
 تال ندفلوا جام دو عبط كهخو غادي هکر ود هست نایلوا قوشن
 ينسهنپگو شغب هلم دمهو ناراپ دوخاب روید هپسک هادورفو ےئل لرف ی« ردا

 كنپع رولک نوهرهو هسک كنپع رولک هاره یعجج روند همدآ نالوا لیا ملک
 هکرونبدهنروع لوش هدنن زوفالعع ( فاهزعلا ) رد,مج,كنس هلک هه نکا رلتوب 4 رسک
 نام یهوداهمذآمالاه 4واهدنساوه ناز راقم زونهنکل بولواشذ و ینا هج رک

 هجافا ولوا كب 4رسک كنبع ( ةهاسلا ) یصلالا اهعزان اهسض و تنا

 رونید هجانا ولنکب افلطم دوخاب هناا هب "رب یراتدبد طوخ لوقیلع روند
 مچ روند هتالوا نوزوا و ولوا كرلبآ دوغا یک افا نالیفم و یعانا

 داسو یرسکكنیه رولک تاوطعو هلک كرانبع رولک نوسع و روک هان مع
 یک یفیدلوا ههفش یلصا كنهفش رددهنم# یلسا كنوب هکرید ربفح مجرتم هليغف
 قمالس عج ردیپم اکا تاوضع ردواو یرخآ شمبلادنع و یدنلوا نذح ءاه

 هدننزو بنع (هضعلا) ردنوجما ربح هنفوذح كندرفم نالوا ءاتلاوذ ېک نونس

 رهو نانو پذک هنعع و رد هنسانعم هحاشع هدنزو هبنع ( ةهسملاو )
 (یوسهلا) ردروکذم هدنبا لتعم هکدت رولک نونءیمم رده رلانعغ نوسفا و
 رک ذ هدنزو بانک ) ىیهاضملاو ( هدننزو ېنع ) یهضعلاو ( هدان زو یر

 یهاسعو یهنععو یودعع ربعب لاغب رونید ههود تاکرا نایلتوا رخ نانلوا
 (ةهضعلا) ردبم هروکذم فالتخا رانو ةهانمغلا یعربیا هنماعو ةهساع ةفا و

 هدننزو هنسحم ( ذهنلاو ) هدننزو هنیفس ( ةيضملا و ) هدننزو هحرف
 ةهاشسلا ةربثك یا ةهنسهمو ةهضص شرا لاقب روتبد هرب قوج یسههاذمع
 لاق : رد هنس انعم قلوا قوج ىس ههاضعر هرسک تن هزم ,( هاضعالا )
 $ رد فلس اعم قلثوا ههانسع یس هود ثكمدآ رب و ةهنعع تراس اذا شرالا تهنضععا

 لافب : رد هنسانعم كلبا ارتفاو تكفاو اضععلا ےھلبا تلکا اذا موقلا هغا لاغ
 ی وکس هدانمو یصف كنبع ( هضععلا ) نانيلاو كفالاب ءاج اأ ناف هتمعا

 ٠ كالوس نالب هل رك كنبع ( ةهنضطعلاو ) هدنل زو هیدب ( ةبضعاو ) هیعقو

 بذکنا ثلاثلابابلانم ةهطعو ةيضغو اهطع لحرلا هسع لا : رد هنهانعم
 ۳ خرد هنمانع؛كلبا قایجغوقو رس اذا لحرلادسع لاق : رد هنسانعم كلنا رسو

 بلا همع لاق : رد هنسانعم یمالئوا ههانمع ره هودو مت اذا نالن هنعع لاق

 القو هتجاذا الف ةع له ۶ ردهنحانعم تاغا نان ههمدآ رو هانععلا کا اذا
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 هدشننزو ءاا رولک ءایع یمچ روند همدآ نالوا لغونم هکلیا هدرزآ هلا

Eردم وس غ ها اوم 4۵ ع لعاف مسا مد هیس ضعب هد ار وب 7  

 ب٥ اک | یره هینع .هلفنوا موسس يد ندعبار باب هدحابصم نکل یک |
 : 2 ا 1 معما رز دعا ندرو یاثعم هدنن زو هناص» ) ةهاتعلا ) رولوا

 هزتو فظنتوا لفاغتو لها اذا, هنع هتعت لاق :  رذدهتسالعم لفاغتو لداص
 لحرلا هتعت لاش : ردهنسانعم تمرولدو فظن اذا هنع هتعت لاق : رد هنس انعم

 سالاق غلاب یا نالف هعن لاش : ردهنسانعم كيا تنوعرو قجو ن اذا

 هند لقاع نالوا لدتعم یراوطاو قالخا هدشنزو مظعم ( هتعلا ) ااو | ۱
 ناشیربو هد روش یعانصواو قالخاو قاخا لدتعم لقاع یا هتعم لحر لاق روند

 قلا برطضم نونج یا هتعم لحر لاقت رولوا دض هلکشد هنونحم نالوا |
 هلرعاش ماندوس نب یساقلا نی لیعاعسا قعسا وبا هدننزو هبهارک ( هیهاتعلاوا ) |
 ردهنسانعءبحلیصباهداروب هکر د حراشردلکدیسهینک یک یمهو كنبرهوح ردیبقل |
 زامتعا رهاظ یرهوح نکل ردشإلا در فلوم هلغلوا لاد ریطعت مک هکیدلاق 8

 قجاو ردکعد یهارکو لاض كن كسا هک ردهتسانعم سانلا لالنس هیهاقعو ردا ||
 هدنن زو هباعس رد هبانعموب ید دام 46 هب رد راج هد هلع كنبع ردهنسانعغم |

 ردنداسما هیهاتعو هننسانعم لالض ردراردصم لصالا ىف رلن و هکر ید حراش /ا

 هفلابنا كب هدحوصخ ر :هدننزو یذفنق, ( یهتهلاو ) هدجنزو اف £ هما ]
 ادح. سالا یف غلام یا یهشع هثنع لح ر لاق رود همدا نالوا ردنا مادقاو 1

 قمرآ ندنراا یر هلکمروک دزوک ههنسن ییا هدننزو لیعفت ( هببعتلا ) 1

 لعنت ( هجعتلا ) امین قرفف اسیناع اذا ایجعت امہ هع لاقب : زد هتسانم |
 ب وئلقش و طص وصخ رو لها اذا هنع هیعت لاق : EIU 0 لها مد زو ۱

 هدننزو یذفنق ( یهصلا ) یوننا اذا مالا هجعت لاقب : رد هنسانعم قلز رابح
09 

 رکو قجو لهح هدتزو هذفنق ( ةيهحعلا ) روشد همدآ ریکتمو نیدوخ
 ةیهص لاق رد راج هلیغیغخ و هدننزو هناذغنق ). ةناهععلا ( رده رلانعم تظعو

 هفلیوخدب هدننژو ردیح ( هدیعلا ) ةمظعو ربک اذکو قجو لهخ یا ةياهصعو 1

 لاقب روند هناوبح راسو هود یوخ دیو قلخ هوس یا هدیع هب لاقت رونا
 روشد دید رنقعقاب ییادنا قر هلوا سفتلا زر یعو قالا یس یا هدبع ریغچ

 روشد هفلیوخ دب هدرلنو لعق كرالادو هرلنیع ( كيهديعلاو ةبه دیعلا" 3

 (نوه رعلا) زود هناوبح ر اسو هب هود یوخدب یدو لنڪ نر لنیع ) هاديغلا 2

 یدناوا رک ذ ید هدنناب نو وو ردنیهارع یعج ردیدا تار هدننزو وز
(eal)هدشسزو فتک ( یار هلیعف كن همجح یازو يک ید  

 )ةه ةاهر رعلاو ) لوت ریکتتلا یدلو هلیصق او یرسبک كنبع( ن نهرا |

tk 9 
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 هدننزو هفرغ ( ةهلطلا ) بالا نم یرام وهو هلط های" ام لا روند
 كلاط ( هلطلا ) هنم ةبقب یا لالا نم ةهلط تبفب لاب ررتبد هنس هبخ لام
 لاقب : ردهلسانم» كلبا تحاپس و ربس بوکج بملو چرا راپدب رابد اما بصف
 بود ف ابجد بدو بهذ اذا لوالا بالا نم اهلط دالبسلا ىف لجرلا هلط
 رواک هلط یمج رونبد هرب شلاف یسهبغ توا رادقء رب هدنئزو سلطا ( هطالا )
 اونه الکنا نم "یش هبف یفب اذا رات سلطا یا هط اداو لا لبس كلاط

 هلکلبا ربسغ ردکید درج ندناسن هكا سلطا فلؤم نکل بودبا رپسفن
 هدننزو عالطا هلیرمسک كتءرسه ( ءالطا ) ردشلبا شبرعت ود ردهطاب “احا
 ۵ هلسل شلدازوا هدننزو مظنعم ( همطلا ) علطا یا هلطا لاش ردیف دارو

 ( هاطهطلا ) رولوا هنسانعم ليوطن ذيعطن سب لوطم یا همطم "یث لاق رونبد
 هدننزو لپ ( هط ) رونبد هلآ نوفلوط ولوا یلکل هتسواو مک هدننزو ءاممج
 لچراب هد هشبح تفل لوق ىلع ردکید لوا لثمطم هک هنسانعم نئمطا ردرما لمف
 . نداجه فورح هروک هثدبا تأرف هعابشا ینرلهصف كناهو كناطو : رد هنسانعم
  هللوا كنس هرو- هط هلکنو فلوم رد ءاه یربو هاط یرب هکرولوا فرح ییا
 | یلسا ءروک کا یدلبا تأرف هدننزولب رلععب هکردشللا تراخاهنس هلک هطنالوا
 لع رشف ردتهلوا بلق هباه همه ردرناح ما ندنظفل "یطو هکردبس هلک ءاط

 ندرب ینرلفابا یا هلفلوا ماف هرزوا ینابا رب هدنزامغ دجهت یرلترمنح مالسلا هبلع
 ثفل یسهک هل دوخا رنشفلوا سا هد-اب یرالوا هرزوا نانیمطا بوص,

 هوا یسهدیدع هوجو كيرمضم هدنل وا یصروس هط ردکعد لحراپ هد هثیح
 ۳ ثاوساو هنسبنلروک رلنآ هلبعف كنالوا یاط ( هطاهطلا ) هنلوا تمح
 3 (۰ نیعلا لصف ۰ ) ابناوسا یا لبللا هطاهط اننشهد لوقت روند هندایرفو 8۹
 كمآ هايم «نرلنرع ( هانعلاو )( هنعلاو )هانوکسو كنذو یصف كنيع ( هتعلا )
 يا هدیکرترولوانمکلرنبكب یرتکا هکردهنسانسكْک ْناصقن هنلقع
 لاف :رددنسانعمقلو ا شوهدمو هج دوخابیاوا لئازودوققم یرومشولغع لوقىلع
 يتدوا دقف وا هلفع صغن ىا هونعم -وهف احانعو ايتع لوهمیا لع للا هتع
 4 علوا اذآ ملعلا ف هنع لاعب : ردهنسانعم قلوا نوکشود كب هنلبصحم ملعو
 خلق هدرزآ ینآ كليا هاکحو لقن هسکر ه ینمالک كمدا ربو هبلع صرحو

 مالک . ءاک او هاذبب علوا اذا نالف هنع لاغ.* رد هداذعع قتلوا تلابم

 وتؤف هدبسراف رونلوا رببعت شمانوب هکرونید همدآ شلک هتعهنلقع ( ءونعلاو)
 اكسو للفت هسک ره اماد یترازوس تكمدآ رب هدتزو ریما ( هبتعلا ) زود
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 هدننزو دیس رولک هبشو هدنرلنزو بنع رولک هیشو یوشو هلبصف كنءرمه رولک ||
 ددع رد هوش یرغصم رد ههوش یلصا كنآاو ههاش یلصا كنو هکربد حراش |

 هليا ا هدک دتا زواص یهرشعو ردق ههرمشع رونید هایش ثالث الثم هدننروص |

 ندنسانعم قنع رصق روند ةريثك ةاش هذه هدقدلوا ريتك نویقو رونلوا ظفلت

 قوج ینویق لوف ىلع روند هرب ولنوبق هدننزو هفاسم ( ةهاشلا ) ردذوخام |

 ( یهاشلاو یواشلا )اريك وا ءاش تاذ یا ةهاشم ضرا لاش روند هرب
 ( هوشتلا ) هاش بحاص یا یهاشو یولش لحر لا روند همدا نالوا یوبف

 لاقو رد هنسانعم كلبا دیص شحو راج دوخاب وهآ دوخاب نویق هدننزو لعفت |
 لاق رد هنسانعم كلبا تفايق لید نوا كماغلیبو اهداطصا اذا ةاش هوشت |
 ( هاشوبا ) ردهنسانعم دعب قلقاررا هلبكنیش ( ةهوشلا ) رکتت اذا هل هوش |

 قیعونع ردزیاج یفرصو منم ردندهللا ءايلوا یامرکلا هاشو ردندمارک ةباحص |

 هلیئوکس كنايو یصف كنيش ( هیشلا ) ردئدح نیهاشوا ردیبم هبهمجعو تیلع |
 روبص ( هویشلا ) هناع اذا اهبش ههبشب ههاش لاقب رد هتسانعم كمروکد زوک

 نم هویش وه لاقب ردیا تباصا هسلیا رظن هبل هکرونید همدآ رظندب هدنزو |
 وشرق هنیزوب نامه هدکدروک یصخش هلوقموب هکرید جیرتم نویع یا سانلا هیشا |[
 ۱ رلهدا توالت یتسهروس نیتذوعم هلا افخا ||

 یدنلوا رکذ هدنسهدام صصا ردناهفصا ریش( نابضا ) ( ۰ داصلا لصف «) ۲
 تلیالیلذت هدننزو لیعفت ( هینصتلاو ) .هلينوكس ناو یعق كداص ( هتسلا ) | إ
 ( هص ) .هللد اذا ابنصت هبنصو ثلاثلا بابلا نم ابتص هبنص لاقب رد هتساثعم | ۱

 ماکت ینعب ردرحز ملک هملکت» هلیرسک انونم كناهو هلیئوکس كناهو یصق كداص ||
 تلقفنالف ماکت لاقب رد هنسانعم لوا شوجنو صوص هلا رازآو رحز همدآ ندا ۱

 لصالا ىف ید هص ۳1 هم هکر ید ججرتم تکسا یا ملک رحز ةلك یهو هما ۱

 ردصم یریکتت ردشلوا سما لمف مسا هدعب بولوا توص معاف هنماقم ردصم |
 .( ةهصهصلا ) ردشلبا قینا قیفح هدنباب لاصفا ءاسا یضر جش رد هل رابتعا ا

 م هصهص لاقب : رد هنسانعم قهردصوص بودهص هص یملکنم هدننزو" هلزلز |

 ..هص هص مهل لاقف تکا: یا
 هبهنسنرب هلبدیدشت كناهویصف كدام ( هنعلا ) ( ۰ ,ةيجعلا داضلا لطف « ) ق
 ةغل .هییاشو هلك اش اذا لوالا بالا نم اهض ههنم لاقب : رد هتسانعم كمەزكب ||
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 ير یرلفادود هدنئزو یعا ( یندالا ) ردنمضوفادعل یرپسغ هب هلک مش
 هانفسش ملال یا یفشا لجر لاط "روند همدآ نالوا ی رآ بوپهخوا_هنسر
 ؛ رد هنسسانعم یاش! هفهرازبف یفروف امرخ هدنزو لیمقت هناق ( هبنشنلا )
 هپاشم ( ذهکاشلا) ردطاف ىه لب هيهگش هدر رب یا ىن للا هفن لاش

 لافب : رد هنسانم» كمهزکپ هکر دپ دارم و هدننزو € هاکشلا و ) زو
 هدننزو لادن ( هکاشنلا ) هرات و هلکاش و هبلغ انا اهاکش و ةهكاشم, ههك ان
 هاکعالا ) اماشناذا اهکاشن لاقب : ردهنسانعم كم نکب هی یر, هکر دیفدارم و
 با اذا مالا هکسشا لا : ردهنسانعم قلوا لکشم هنسل ر رک ترمه

 رائيس (ةهوشلا و هوشلا) ردبدآ هبرف رب هدنبرف ناهفسا هدننزو ذغنف ( هنشا )
 هوشپههجو هاش لافب : ردهنسانعم یتلوا دب و نیکرج زوب هنوکس كرلواو و یعتق
 هع فا اذا الف هاشلاظ : ردهنسانعم قففروف بودلک ابدآ رو عقاذاةهوشو اه وش

 ؛ رد هنسانعم تاللا دسح و نیعلپ هاسا اذا الف هاش لاغ :ردهنسانعم تكمروکد زوکو

 : ردهنسانعم نلف وزرآ و شهاوخ كب کوک یبهنسنرب و هدسحاا اف هاش لاقب
 قلوا ءرهج دب مدآرب هلنبنضف ( هوشلا ) تسعط یا اذک لا هض تهاش لاش

 نويو ف اذا مبارلا بابلا نم اهوش ههجوو لجرلا هوش لاغب : رد(هنساتمم
 هنسانعم لوا هصف نویو تلاط اذا هفنع تهوش لاغ ردهنسانعم یقلوا نوزوا
 هدنازو رجا ( هوشالا ) ترعصف اذا هفنع تهوش لاض رولوا دنم هنئوا
 هوشآ لح رلاغ روند هست یحاس اداو و رکو روند 4 ینک «رهج دب رنفس و

 یا هلاهحوش لاقب ردهنسانعلف ولزوب نکرج هدننزو لبعفت ( هیوشنلا ) یا
 ( ءاهوشلا ) نیمب ینبصتال یا ىلع هوشتال لوقت ردهنسانعم ثمروکدزوکو ههجوحف
 8 ةسباع هحولا ةصبف یا هاهوخ ةأصا لاق رونبد هلروع هرهج دب هدننزو ءارج

 ,لاض رده رابتعا ندرک لوط رولوا دض هلکخد هنوناخ ربلد ولزوب لزوکو
 . يا هاهوش یه لاسغب رونید هنروع رتخادب زسروغواو ةلبج یا ءاهوش ةأما
 كب یرلکلد ینوربو یرلدروآ لوق یلع رونب د هنآ ولکلتسوا ولع رکو ةمووشم
 .دنم هلکخد هتالوا تكجوکیزغاو ردند هدیج فاصوا ویو روند ةتنالوا شیکک

 قلصت نیکرچ یفابفو لکن هدننز مظعم ( هوشلا ) ردنسا سرف یکیاو رولوا
 ايام (.هاسلا ) لكتلا بفلا یا هوشم لحر .لاف رود همدآ مادنا دو

 ۱ نونید همدآ نت زپټردرصنخمو بولقم ندیلع هدننزو هاچ ( هاشلاو ) هدنزو

 ,هنوبق هدننزو هاچ ( ءادلا ) هدیدح یا مصبلا هاشو مصبلا هباش لجر لا
 | هیوهآو «یعکو هنوبق لوق ىلع رونلوا قالطا هتتومو رک ذم رددرغم رونید
 " هاش یمچ رونلوا قالطا هروعو ردلماش هیشحو راجو هنشوق هودو هرغسو
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 همدآ بلاع یصرح هب هنسسن رب هدننزو نارکس ( ناهرشلاو ر) هدننزو فتک |
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 ( ایهارمئا ايها ) صرحلا بلاغلا یا ناهرشو ماعطلا ىلع هرش وه لاق رونید
 ردهینان شک هلرصف كنبشو كنهمه هدیناو هلئوکس كئاهو یرسک كنه زمه هدلوا
 بات کو هج رک هلبسح قلوا ییادو ردهنسانعم لزب م ىذلا ىلزالا ردن دانسح هاعسا

 هرزوا یرلعز دوهب رابحا بودا طلغ سا نکل ردلکد ېرکذ عضوم كا

 كنيس ( هغشلا ) هلیطاقسا كنهنمهرلرید ايهارشو هلبةف كنهزم راربد ایها
 نم اهنش ههفش لاقب : رد هنسانعم قلق لوغشم یدآرب هلینوکس كنافو هلیعتف
 ینانلو هدنناي كنالوا هنع لوئسم هلکلیا مارا هدلاوسو ةلغش اذا ثلاثلا بابلا

 هنمو هدنعام ذفنا ىت > هلئسلا ق هيلع عا اذا ههفش لاق : ردهنسانعم قلآ هاملاب

 هلا ددر فرح دا ضعب هدارو هنونش یا یلام نوهفشب لایعلا داک لاقب
 جحر یتسهخحسن لالقتسا حراش نکلرولوا ینبم ةفالتخا انعم ییاو هلغش وا سر

 هتفش برضاذا ههفش لاق ردهنسانعم قمروا هنغادود كمدآر (هفشو) ردشغا

 لوهحبا ىلع ماعطلا هغش لاق : رد هنسانعم قلوا قوح یرلندا لكا كماعطو
 رثک اذا دب ز هغش لاق : ردهنسانعم قلوا ریثک یرللئاس كمدآ رب و هولکآ رثک اذا
 كسا هکردهسک لوش ( هوفشلا ) هوبلاط رثک اذا لالا هغش لاش و هولئام

 قالطا هماعط لوشو هلوا شمالاق یکلم لام هلغلوا قوج یلاوسو رج ندیدنک
 یدیالا هیلع ترثک اذا هوغشم ماعط لا هلوا قوح ندا لوانت هدنآ هکرونلوا
 كنيش ( هفشلا ) ةلبلق یا ةحوفشم انلاوما لاقي رونید ۵ هنسبن نالوا ليلقو

 رد ماللا یاه هکردهفش یبصا روند هنغادود كناسنا هلق كنافو یریکو یحف

 هلناصف رولک تاوغشو هل ریسک تنش رود هافش ه هدنعچ و ناتغش هدنس هبنش ۱

 ةغشلا فيفخ لحر رلب عو ردیتېم هنلوق كرلتدا مز لتعم یس هلک هفش و و ۱

 ردلا وئسلا لبلف كلذک ردکعد رد هسمک مربمو حلم هدلاءهوس ینعپ فحم رارید
 راردنالامعتسا هدنعقوم لیچرکذ هک رولوادنم هلغل وا لمعتسم ید هدرب كحد ۱

 محؤان یا كيلع سانلا ةفش نسحاام لاقبو ليج رکذیا ةنسح ةفشانيف هل لا
 ةلك یا ةغش "تن هنم تععسام لوقت رونلوا قالطا هلك ( هفشلاش )

 یهاغش لحر لاقب روند همدآ للقادود وب هدنزو یارغ ( یه افشلا 1 0
 هسمکرب هدننزو هلعافم ( ةهفاشلا ) ردندنليبق بسن رییغتوو ةغشلا یظعلایا |

 هملکن عب هتفشنم هتفش یندایاههفاشلاغب : ردهنسانمكعشلیوسهغادودقادود هللا | |
 )فاشل انداذایمالا و دلبلا هفاش لاقب ردلمعتسم هنسانعم قعشلقاي كب هنسن رو | "

 [ ةيهفشلا فورما ] ناشطع یا هفاشوه لا روند هزسوص هدننزو بحاص | ۱

 كنفلّوم رد هفش یرلحرخم هکردنرابع ندنرفرح قلب تب ءاپ ۷ کردی ا 3
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 ىكبا نالوا الفلا ةهج نمو رد یملاو" انشا ةهج نم یرو ىنملا ةهج نم
 یک یس هلک با ندننهج یب اف ردصحار هب هد رقم ظافلا یر ردعوت
 ردمحار هک م مالک 'ھچ یرو یک نیهود ندننهح انفااق ٹکر اشسا
 ما یاسع هو و ردپسش ۷ ندم العس راصتخا یر ردع ون جوا یدو

 مچ بام اوت یاد النسق الا نفخ ناو | یلامت لوف وعو سلاو
 ارز [ یئھلنک سبل ] یلاع ه4وقک ردبش# ندمالک طسب یریو [ هاسنلانم
 ردبشا ندمالکق وسو من یرز رولوا رهظا همءاس دارم هسلبد "یش هنم سینا
 باتکلا ارز [ اهف اجوع 4 لمج مو باتکلا هدبع ىلع لزا ] لامن 4وفک
 ردثم ابف زور فاسواو هپهلا فاسوا هاشنم نالوا ینهلاذهجنسو ردءدنربدفت اهف
 هاشنم یعلاو دنفلاذهجنسو رلوا ریذپنروص هدهبناسنا سوفت هموقرم تافسا ربز
 رد هلبنهج تیفبک ین ېک صوصخو مو ردن دننهج تبمک لوا ردهوک شب
 ردهلبنهجنامز ثلاث [ مکن باطام اوسگلاف ] یلاعن هلوف ومع یک بدنو بوجو
 هداسفو تیس كلمفرب سماخ یک لوزا ببسو لوزن ناکم عبارېک خوسنمو مسا
 ةبشلا ) ینا ېک یطورمش كح اکنو ززا رد هلبنهح طرمش نالوا طورشم

 هکهنسانفمرفسا سامحت رونبد هرقاب یراس رک كرانبشو هاکرح ( نابشلاو
 هرن هدنن زو باهم ( هابشلا ) رولک هابشا یممج ردپ رلکدتبا رییعت رب هدیکوت
 فیطلو یعرف ردپدآ تاب ولننکیرب اه ( نابشلاو هبشلا ) ردانرب هبخ
 هلاعسورد هدنمگح ]ابر همدآ نافوصتارمشح رولوایرلهناد هدنزرط عادهنو کج

 ردلپدعپپ هدنس وصخ شېقو هدکللا جارخا بوبل هراب یرلشاط ند هلاثمو

 هم رام هکر دبعسا مات دوخاب ردبسا مان رصش دوخاب رصشر هلنبتش (.هینلا )
 بم قرا دبوس ابو یا مک ( دملا ) ردناح ر نانلوا ریعت

 ا شوعدنو هک دال ف بابت نم اھت ھر هدع ین
 یق وغشسو شهداذا لوهعالع لجرا هدش لاو هشهدا اذا االف هدش لاق

 لجرلاهدش لاغ : ردهنسانمم قتماقریهمو لغش یا نالف هدش لاقب : ردهنسانعم
 ردهنسانعم ناق ناربحو شوهدم یمدآرب هی مک ك ءزم ( ءادعالا ) ریحاذا

  هفشم هکردبعج تههدشم هيف كيم ( ءداشلا ) هشهدا یا هحدشا لا
 داژوکس ثلادو ىضف كنب ( هدشلا ) لغاشم ىا هداشمق وه لاق : ردهنسانم

 ربع هدننزو لاعفا ( هادشنالا ) رددنب رلنعم لفشو تشهد ردسا هلبعقو
 "ردسا هدننزو بارغ ( هادشلا ) ریحانا لحرلا هدشنا لاق : ردهنمانعم قنوا
 قلوا صیرخو نوکعود كب ههنسنرب مدآرب هنینصف ( هرشلا ) هنسانعستریح
 .هرمشلا ) هسرح بلغاذا مبارلا بابلا نم ارش لجرلا هربش لاق : ردهنسانعم
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 ) هنا )۱ روند و هنساما ان رغ ناو نالوا زمو هنسر بونوط هریم هنسر
 قوح یرثکا کردین كل كج بونلفوک هنسن راسو كغا هدننزو لعفت |

 ربغت هلغلوا هنسانعم قمی بوک لب ندنرزوا كنهنسنرب لصا رولوا ندقمروط |
 هدننزو فنك ( هنسلا ) جرکت اذا هربغو زا هنسن لاق ردمزلنسم یرکتو |
 یا هنس ماعط لاقي رونلوا ریبعت شمالی هک روند هب هنسن .شمک رال ندنرزوآ ۱

 هنسن شف كچ بونلفوک هلیسهبن لعاف مسا ( هتسنا ) نونسلا هّلع تتا ]

 هلی كناهو یرسک كنيس ( هاسنبس ) جرکتم یا هنستم زبخ لا روند |
 هرکص لا هلل مسکو هلی كنهریخا یاه یغد هدنسیکیاو هلنیئرسک ( هاسنیسو ) |
 كنيس ( یاهوس ) یش لکرخآ یا هاسنپسو هاسنبس اذه لعفا لوقت ردهئسانعم |

 ردهب رقرب هدنسهیحان منجنا هدرصم ضرا هلبعخ |

 هابتصف ( هبشلاو ) هلي رك كنيش ( هبشلا ) (م ةمجتلا نيشلا لصف *) |
 هباشمو رولک هابشا یرلعج رد هنسانعم ریظنو لثم هدن زو ریما ( هببشلاو )

 ( ةياشملا) لثم یا هیشو هبشو هبش هلام لاقب هرزوا سابقربغ یک نساح رولک
 : رد هنسانعم كمرکی ههنسنر همی تا ( هابشالاو ) هدننزو هلعافم

 هبشا هدر كحید یدلوا نحاعو فیعض نالف راب رعو هلئاماذا هبشاو هباش لاق |

 ( هابتشالاو ) هدننزو لعافت .( هباشتلا ) هنسانعم فعضو رحم رلرد هما نالف
 لاقب رد هنسانعم كمي هزکب هدهحرد قلوا ستلم هنب رب یرب هدنزو لاعتفا |

 هدننزو لیعفت ( هبیشتلا ) ابستلا تح رجالا امم لک هبشا یا ابنشاو اا شت

 هنسانعم .تكللا طیلخو سییلتو هلثماذا هو هایا ههبش لاق : ردهنسانعم كيرکي

 ( ةبتشملا ) سبل اذا مالا هيلع هبش لاق ردنرابع ندکلیا رفلیب هکردلعتسم |
 هلغاوا ستلم هنر یر هدننزو همظعم ( ةهبشلاو ) هدتننزو هغلتخح |

 ةستلم ىنعي ةلكشم یا ةهبشمو ةهبتش» روما لاق روئید هر هنسن نالوا لکشم

 ةبش هيف ما لاقب : رد هتسانعم سابتلا هدننزو هفرغ ( ةيشلا) انسعب اهضعب |
 فلاخت» ( هاشتلا ) لثمىا هلببش هب لاقب : ردهنسانعم دننامولثمو سابتلایا |
 "هروسهدنسهدامیکح فلم هباشتلاو مكا نآررفلاق هثمو ردیلباق مک هدننزو |
 داشتم هکردوب هنا ٌهصالخ هد راصبو ردشلیا نایب یب همکحم تیآو یهمکحم |

 ظفلاب یخدلوا هلوا لکشم یریسفن هلیببس یبیاشم هریغ هکردینآ رف مالکو هلکلوش |
 یدوصقء یرهاظ هباشتم هءاهقفلا دنعو رولوا هلیثیثبح انعم دوخاب هلیتبثیح |

 هینأرق تایآ هکردوب یتقیقح كنوبو ردنرابع ندم الکو هک ناموا لعمو "نم
 یرو رد هاشم اقلطهرو ردمکح افلطم یرب ردفنص جوا هلتبسن هنر یر ا

 | یزبو ظفللاههجنمیرب ردهرزوابرضجواینداشتم ردهباشتمهجونمو و 1
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 ناطبشلا طاس رونید هب هنسل نانلوا لبخت كهببا كلبا هداوه هدنعامش كشلوکو
 لطامو هدوهبو ردهنسانعم غوردو پذکو رونلوا رپیعت یکی روا ناطبش هکهنسانعم
 رود ینعب هجو لکف تفرغ اذا یهما هلا تبهذ لاقب هئمو رون د ههنسن
 هاوهیدوب هلبسهبب رفصم ( ءایملا ) یدنبک هف رطر یرب ره بولوا رام را
 ( هابعسلاو ) هبفبفا و هدیدشت كبو هبس هبل رفصم ( یه ) رود

 ركس ( هلا ) رونبد هطاب و «دوبیو بذک هدرلنوب هلفیقختو دیدشن تاک
 هلاس رولوا مهب ندنلنفل هماس هعسو روند هب هئسن لطابو بذک یغدو هد زو
 هرظم هدنزو هرکس ( ةهعسلا ) رونبد هرلهود نالوا هدنک ارب هفا رطا هفلوا

 رببعت ربت هدنن اسل هک ارث رونلوا سل ندنف اربپ امرخ هکردهنسل هدنزرط
 بیسمو هلاس یبهود هدننزو لیعف ( هبعسألا ) رولوا هدنلکع هبط هکرونلوا
 لقمع هدننزو مظعم ( همسلا ) اهلمها اذا لبالاهمس لاغ : ردهنسانعم قلث

 هبهاذ یا لفعلاهمسم لحر لاش رونب د هبسک همس یک شوا لثاز یروعشو

 یهچراربد لاس هدیسراف هکهنسانعم ماع روند هب بصق كنونو كنيس ( هنسلا )
 هکرد حراش ه اهل رولک تاونسو تابنس و ردلاس رکذم عج هکرولک نونس
 لسا هگردپواو یربو رد هبنس لسا هکردی اه لوقرب ردراو لوق یکی هدنوب
 ید هدناب لثعه فلوم هکهنن ردبع كنب واو تاونسو كنئاه تابنس ردءونس
  رونلعچ هللا لفاع مجج دنفللا ناصقنلارببج لفاع ريغ هلوقم و و ردشلنا سر
 هنسو هنلوا ثمحارم هلفل وا سبغ مالک یلعتم اک | هدنریسف فهک “روسو
 لامو هدسرف ه اد ردلامعتسا بلاغ هدنآ ینعب رونلوا قالطا هغلتبقو هغافا روق

 نالوابدحو طسف بارعا رولک تاونسو نینسیمج هدکن وب ېک ینیدلوا بلاغ هدءون

 ردشلوابلاغ لامعتسا هربا دع ځرات هدنرلدنع هکلب بودپا رک ذ قوج یبهنس
 ضرایا هنسف اومافا لاغب رونلوا قالطا هرب قاروقو بدح یا ةنسق اوعفو لاغ
 ردلمعتسم نوجا میلنعت ردب رغصم كن هنس هدننزو ریب ز ( هینسلا ) ةب دحم
 وب هکر د حراش ضیبلا تاینسلا ىف اوعفو لاغ هلا هددشء یاب روأک تابنس یمج

 .قلتیف كب رولک تاهنس مج كنیاه ردشغلوا بلق های واو ردبعج كن واو عج

 لها ىلع نددنشا تاونس یه شببلا تابنسلاو روئلوا قالطا هرلهنس قاروفو "
 .هلعافن ( ةهناسلا ) یدبشلوا قلتیف ديدم هنس جاقرب یک فسوب طعف ةئيدملا
 قالب یراکنمدخ رد هنسانعم كلا هلءاعم هلا قلاب هدننز لاتف( هانسلاو) هدننزو

 دقاسم دالاس لاب اذكوةنسلاب هلماعاذ اهانسو ةبلاسم هبناس لاقب یک قتوط هلا رازنب
 ۲ [ قتوا نرو هنسرب بوربو هوبم هنسرب یمسق حاغاو ردنبم هنلوق یواو یمجکیا
 ۲  هدننزو هارج ( هابنسلا ) ةنس نود نم تلج انا هلا تبناس لاه : ردهنسانعم
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 ٠ لوغشمهلا هنسنرو ةبف فرسا اذا اهفس بارمشلا هب لاق ردلمقتسم اتا
 ایت تهفسو تهفس لوقت ردهنسانعم كلا لاغتشا هب هنسن ر دوسخای قلق

 قوا ینسەصح یدنک مدآرب و تلغشتوا تلغش یا ثلاشلاو عبارلا با بلا نم

 دوب هدننزو لعافت ( هفاستلا ) هتسن اذا یبصن تهفس لوقت ردهنسانعم
 هدننزوریما ( هبفسلا ) لهح اذا دب ز هفاست لا : رد هنسانعم لهح كماملس
 ىج روشلوا قالطا هن ادا و لهاجو رجا همدآ لقعلافبشخ و رگ ee ردفصو

 هبافسو تایفس یعج ردهیفس ین وم هل رسک كنيس رولک هافسو رولک ءاهفس |

 من هحوبا هیفسو هلل رسک كنيس 2 هاغسو هدننزو عکر رولک هفسو رولک
 مامز لاق و فیض هلهل یا هیفس بو لاق وولوا فصو هزب كشوک شماتوا |

 لبعفت ( هیفستلا ) ةب رطضم یا مامزلا ةيفس,ةقا لاقب و برطضم یا هیفس |
 ان الف هفس لاقب : رد هنس انعم كعد ردیغس دوخای قلق هیفس یدارب هدننزو |
 هعدخو هلیح یمدارب هدننزو لعفت ( هفستلا ) هفسلا ىلا دبسنوا اپغس هلعح اذا |

 هنع هعدسخ اذا هلمنع انالف هفست لاق : رد هنسانعم قمل یبلام بونادلا هللا |
 نوصغلا حب رلا تهغست لاقب ردلمعتسم هنسانعم ككا یرللاد كحاغا ليو |

 اذا ههفاس لاق : ردهنسانعم كعثک وس هدنن زو هلعافم ( ةهفاسلا ) ايلام اذا |
 مدبهد بوب وق هناي ینپ وک بارشو + اهفاسم دج مل هیفس * لثلاهنمو هت اش |

 ةعاس هنم برمشف هدعاق اذا ندلا هفاس لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمحا ندن آ |
 فرسا اذا برشلاهفاس لاقب : ردهنسانعم كلنا زواج یدح هدب مشو ةعاس دعب

 ةقاناتهفاس لاق ردلمعتسم هنسانعم كمك هدلو لصتم هللا دیدش ربسراوطو هبف |
 هددآ رب هلیوکس كنافو یصتف كنيس .( هفسلا ) دیدش ریسب هتم زال اذا قبرگلا

 اذا لوالابابلانم اهفس هبحاص هفس لاقي : ردهنسانعم قلوا بلاغ هدنباب ههفاسم ||

 :بابلا نم اهغس ههفس لاق : ردهنیانعم قلق هيغس یداریو ةهفاسلاف هبلغا ا
 نالواىدۇم هکمحا وص قوج هدننزو هلحم ( ةهفسملا ) ابغس هلعح اذا عبارلا ا |

 مركم ( هفساا ( ءالابرش هرتک لع تعب یا ةهفسم ماعط لاقب رونید هماعط
 ( هوما ) ولع یا هفسم داو لاق روند هب هزد نالوا ولم هلاوص هدننزو

 كن بوشوق یک لب هب هزودرب بونملی قل روب اعطق هدکمرکس هدننزو دوعق ||"
 فرعبال ایرج یرح اذا ثااثلا بابلانم اهومس سورفلا همس لاقب : ردهنسانعم |

 ارهاظ رونلوا ریبعت قل وا همس هکرد هنسانعم قلوا ریصمو شوهدمو ءایعالا |
 هدننزو بحاص ( هماسلا ) شهد اذا لحرلا همس لاقب ردندنوب همم هراس ۳

 هدننزومکر رولک هم" یعج رونید هناوبح نالوا رک روتفو بعت الصا نک رکس |

 ردن در ضان هکرونید هاوه هلرمصق كفلاو كنهددشم عمو ىع كنيس ( یهعسا |
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 ندساخپاپ هلفلوا یدعم رویزم لاثم اریز ردشلبا ههاسم فلژم هدارو هکربد
 دربو بلعلو ردسمحار هرخآ صا رار و لومفم هارو هسفآ لوا دراو
 هارو هسف هفس كرابرعو ردمزال نهسماخو یدمتم ندمپار پاپ هدن رادنه

 زدمجا رهدیزالث۰ ریهشیک هنطب ماو هشیع رطبو هأر نیفو هما دشر هکی رلوف
 .  هدب ز بوئلوا لبوحت لمف هک انفو یدبا دبز ما دشرو دیز سفل تهغس یلسا
 ۰  مناو هنب رزوا رانا لمف یدسلوا ب وصنم یر دعبام هسبا یدنلف تفس
 ردشلوا هدنجح هسف هفسس هدنماب لیا هد روس و ارپ ز نوح | یب دلوا
 ردزژاچ یدفن روکذم پوصنم هدندنع كرانوبو ردیبهذم یناسکو نویمسب وو
 سقم یدعپام هدقدنلوا لیوا هنبحاص ندسفن لمف هک انو هکیدبد ءآرفو
 هفسیمکح كنوبو هبلبا تلالد هنفیدلوا هدنا تحافس هک[ یدلوا یراج هنسارجم

 یکه رکن پوئلوا رن ینفااو نکل رولواهرکن رسم ارز یدبا كبد افن دیز
 ردلکدزلاچ یعدفت كلوب *آ رفلادنعو اسهبیشن هب هرکن یدنلوا كرت هبا بوصنم
 قلوا هبفس نامه ندسماخ باب هرزوا رکذم هحوو زفثوا مدت مسفم ارپ ز
 هافاوا مسه هعیارو لوا باب هدن رللوف هأرو هست هفسو بولوا هنسانعم
 مدارا منع بغرب نمو ] كفاشک نکل ردهحاسم عقوم یناونع تبلت كفلْوم
 رافصساردیدعت یسهلک هفس هروک هنلاقم ةسالخ هدنسهب رک [ هسفن هغس نمالا

 هنسف هکلب زلنا ضایعا نالوا لفاع ندهبیهاربا تلم هکر د هنسانعم ناغضساو .
 نمضام ینسانعم لهح هدندنع راهبو ردکءد ردبا ضارما ندیا ریقحو تناحا

 ندنفیدسلوا فیفخ یلفع یل وف هسفن هفس سپ یدلوا یدعنم ېک كلا هلغل وا
 هرزوا ذوذش لوق هسفلو ردم زال هدندنع راطعب و رولوا كعد یدلب ینسفت

 هرزوا شفاخ عزا بلادنعو رد رثکا قسلوا هرکن رد هفرعمارب ز رد زیبت
 نالوا هدئدب لصا یسدام ههافسو هفسوبثاو هدنریدقآ هسفق هفس ردوصتم

 هدنفخ نالوا هدیناسنا سف هابنبس لفع ناصق هدعب رونبد هکلفیغخ
 8 كاج ناف ندجنز نالپ رود ینارم تهافسو هفسو یهتنا یدنلوا لامعتسا
 3 فخو مدلا اهنم عرسا اذا ةنعطلا تهفس لا ردلمعتسم هنسانعم كا روهلظ

 | ق لافي ردلمعتس» هنسانعم یتااق هشیوا بوب اق نكل نوجعا قوسج یورو
 لواهكدنن ردلمعتسم هنسانعم تلاهج كماطعبو ورب لف هنم رثکا اذا بارمشلا هغس
 کوک زلوم هلا ل قا هدانعم وب و یدنلوا رک ذ 4 دب درت هد هدام
 يبن ىلقع تهافس دوخاب رولوا شءا تهافم هرزوا هنسن یثا ندنلاهج
 |  هفسو انیلع هفس لاه رولوا شعا البنساو بوكر هتلاهج هرزوا هنسن لوا
 | 8 تاسجعاجراخ ندرارف ییورمنمو لهح اذا سماغاو عبارلا بابلانم ةهافسو اهغس
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 ( هتسلا ) محاریلف ردرلشلیا قرف یهتکس تابس هدهیبط بیک یک ی

 هات نی زود هد رد تبا هلبصف و هلنوکس كن انو یا "تنیس,

 برعلا لوقنو رد هيتس یرغصم یدا هتس یلصا كنظفل تسا هکر د ا

 ردهدکلک بولوا هحمب وا نامز مدفزا ینعی ههو ىلع یارهدلا تسا ىلع كلذ ناک
 3 هلواو ردندنسهتروا ینعی ندنسهسک | كنامز هکردهانک ندمدقهحوهدا رو

 ندنردیرد یتسانا كمدارن ینعب هما هبا صاجا نع ةيانک | انسا نااپ مهلوقو

 بوئار اوسو ریقف ین القو ردرادقاو بس ةادا هکر د هنانک ندنکیدلبا فرصت

۲ 
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 روب روا و نوع لب و رارید نر تساب 0 هدر كجد مدلک

 ارز راربد هم تیقل هدرب كعد ا ۱ ۲
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 یعف كنيس ( هسلا ) راربد هولعفت نام اتسا قیضا متا بودیا هبانک ندنرجع
 نورس هدیسراف هکهنیسانعم رج روند هنهف كناتسئا هلیفیفخ كناهو یضو
 هتس هنب یلصا كن وب هروک هنلاب كحابصم روند هنرد هقلح لوق لع روند

 هلیارعا مدودرلن وو رارید تش پودا فذح اه اضعبو یدنلوا فذح ءات یدبا

 ءاه هدنلاح فقوو هلا هبقوف ءات هدنلاح لصو هدن دنع رضعبو رارولوا برعم
 ( هتسالا ) رونب د هنکیک یدعقم كناسنا هلنیتعف ( هتسلا ) روئلوا ظفلت هلا |
 هتسا روند همد 2و ئجق هدنن زو یارغ ( یهاتسلا و ) 0۳

 . هب یطولو هدننزو ناشع رولک نابتسو هدننزو بتک رولک هتس نهج كس

 هدرلن و هدسننزو مرز ) مسلاو ( هدننزو فتک ) هئساا ( رونلوا قالطا

 (هتسلا) تسالا بلاط یا مبتسو هتسو یهاتسو هتسا لحر لاقب رونید هب یطول
 لاش : رد هنسانعم كن بوشود هندرا كمدآ رب هلیئوکس كناتو یصف كنيس
 :ردهنسانعم قمروا هندعقم كمدآرب و هفلخنم هعبن اذا ثلاثلا بابلایم ساه

 هدنسوریک لا كسان اگاد هدنن زو یردبح ) یپشسلا ( هتسا برض اذا هتسلاش

 ٠ (هغسلا) ادا موقلارخآ ىشم ناک اذا ییسوه لاش روند همدا نالوا ری
 لا رداو لقع هدننزو هراس ( ةهاغسلاو ) هدنن زو ناس ( ءافسلاو ) هلن رتڪف ۱

 ردنرابع ندقل وا هرم یب ندک ارداو لفع هکردیضیقن لوف یلع قلوا فیفخ |[
 ملا هفخ یا ههافسو هافسو هفس هيف لاش : ردهنسانعم ینادانو لهح دوخای ۷

 EARL رد: هنر اتغم ˆ قلوا هبشس ا 3 رنوبو لهجاو هنر ۱

 فنانا هلو ةغسلاىلع هلج اذا اوا لوالاو عبارلابابلانم ینعی ةثلثم
 حراش یدلیا ت تبسن هتهافس دوخای یدنارعوا هتهاغس ینالف نالف ینعب هکلهاوا

 بر

 ت



 لا رونبد هلدب نالوا ضابو هزاورآ یکم كرب هدنزو دفدف ( ءرحراو )
 ] دن كاهو یصف كنار هرو سیا ۴ یا ءرهرو هوره رو هارهار مس
 | رهرو هر تسل لاش رونبد هنکل ناواپ ناپلوا روقج یپد هارهرو هره رو

 ( هاورلاو ) هبوکسكواوو یصفكنار ( ءورلا ) رعفلا بيرق مساوی هارهرو
 لاقب ؛ رد هنسانعم ینافلاچ بو انبوا هوا یرب هدنزو روس هدننزو بارع
 مالا هاور بس# اد لاو ضرال تب ازا اهاورو اهور «الل هار

 هوا یرب هلبوکس كئابو یھ كنار ( ]شر الا هجو ىلع هارطا یا
 بهذو ءاجاذا اهر هرب لح رلا ءار قب : رد هئ انعم لاج هسطلوا
 هر لاف : ردهنسانعینع ردلپ «را یرب با رس مد هب دا هد زو لمت ) 4 ترا (

 ناباردلپ ھتوایرب هک رد هنس انهم عیرم هدنزو دبع ( هبرلا ) میرتا اذابارسلا

 رود هارمس
 نكراكبج هلبوکس كمالو یصف كباز ( هزلا ) (ء ةمجعلا یازلا لسف ء)
 | هرو وهو فبطل هلز ناح رلاف لاقب روند هنت اورطو بالو هنغ ورو نسح
 هنبرزوا كنآ هسک نکحوص هک رونبد هشاط كوي نالوا هدلټغآ وبقو هنسحو

 سفن هنیتصف ( هزلا ) ربحیا هلزه لاقب : ردهنسانعم ريو رروط بوسب
 وهو هلز یلذخا لوقت روند هب هساتو څو 4 یدنفس نالوا ضرام هب هفطاء

 یدنلوارکذ هکردنفل هدنس هلک همذ هنن ( هم لا )ھو مغ نم سفنلالا لسصبام

 ن هدننزولاسلس( ءازهزا )رد هرفرب هدنب رق رواسب هدننزو هاج ) هاز (

 ورم نالوا هرزول راشرو ادا قرهیلوا كلام هقاطلو تحالمو ءرظنم
 ةأرع ربغف لاتخم یا ها رهزوه لاق

 آمد و وا ) ردهتسم اعب قوا لئاز اردو لق هالوا لع
 : رونبد هب هجوق توئرف شلوا لئاز یکارداو لقع ندکل روپ کب هدننزو
 مسمو مرهلانم لقعلا بهاذ یا هبسمو هوبسموهف هبسو لوهحایلع لحرلاهبس

 . هارکلاب هدننزوباص-ءابسورد هنسانعم هیهابسو مرهلا نم لفعلا بهاذیاءابس مجش لاخ
 زو نتاج ( یهابسلاو ) هدننزو فتك ( هبسلا ) هنسانعم للتفم روند همدآ
 هابسو هبس لحر لاض روتبد هیسک ربکنم هدننزو هیهارک ( ةيه ابسلاو )

 2نا هکزونیدهننلع هنکس هدن زو باغ ( هابسلا ) ربکتم یا ةبهابحو
 ۲ یرلکدد تابس ت ابطا تلعوب ةتکسلا یا هابسلا هاصا لاق رولوا شراع
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 یرلکدلید كنبرلیدنک یراهود و ءاهفر مهلعح یا هلا مهھفرا لاق : ردها ا ا

 ر و تءاش تمام دروا یا لبالا تهفرا لو رد هنسانعم كمروتک هبوص هدنقو ۱

 : رد هنسانعم قلوا رولک هوص هدتقو یرلقدلوا راکشهاوخ یراهبشام كمدا |

 كنلکا هدلحم بیرق هبوص یشاوم و "باود و مينيشام تهفرا اذا موقلا هفرا لاقب |
 هنلاقص هنحاص نوکره مدار و ءالانم ابرق ماقا اذا لالا هفرا لاقت : ردهنسانعم |

 سنفن انادو موب "لک نهدا اذا لر هفرا لاق : رد هنسانعم كت روس نهد ||
 ماد اذا لحرلا هفرا لاقب : ردهتسانعم قلوا ردنا لوانت و لکا هبرشا و همعطا |

 حارتسا اذا نالف هفرا لاقب : ردهنسانعم كليا روضح و تحار و میعنلا لكا ىلع |

 قلق لئا هروضح هافر و لاح ماظن یمدآ رب ید و هدننزو لیعفت ( هبفرتلا )

 یرلقدلوارکشهاوخ یرلهود مدآرب و مههفرا ىنعم هللا مههفر لاقب : ردهنسانعم

 ابتهفرا ینعم لبالا تهفر لوقت یک هافرا ردهنسانعم كمروتک هوص هدنیح
 لوقت رد هنساتعم كلتا عرفتو سفت هلکمرو لهم هدصوصخ ر همدآ ر و

 هلبرمسکو هلیحتف كنار ( هفرلا ) ینعسفنف قبض ىف تنکینعی سفنیا ینع هفر
 :ردهنسانعم قاواعساو و لهس و مرن یلرید كمدآرب هدننزو دوعق ( هوفرلاو )

 نوکره رلهود و هشبع نالاذا ثلاثلا بابلا نم اهوفر و اهفر لحرلا هفر لاقب
 تم ءااا تدرو اذا لبالا تهفر لاقب : ردهنانعم كلك هبوص هدتقو یرلکدلید

 نالوارولک هبوص هدنقو یرلکدتسیا نوکره هدنزو حاور ( هفاورلا ) تءاش
 هرزوا روضح و تحار یند وب ( هافرتسالا ) ردههفار یدرفم رونید هرلهود
 هدننزو درمص ( هفرلا ) حارتسایا اندنعلحرلا هفرتسا لاق : ردهنسانعم قلوا
 رونیدهنب لجاغا امرخ هدزخ هلرسک كنار ( هفرلا ) هنساتعم نت روید ها
 لاقي هنمو ةفأر یا ةهفر هب لاقب : ردهنسانعم تجرم و تفأر هلناعف ( ةهفرلا )

 نانی روی هح هتسهآ هدرفسیاننا هلغلوا بیرقیسهفاسم ( ةهفارلا ) جاریاهةفاروه
 [ مسیاذا لیلا و] بیکرتوب ریسلاةنیلیاهفاور لابلو ةهفار ةليللاقب رولوافصو هب هک
 راس و كنهرشب هدننزو هلزاز ( ةهرهرلا ) ردیزاجم دانسا هکردندنلیبق یس رک

 نولق لاقب : ردهنسانعم كلا ناعل و جوم هلتفاطل و قنورنسح ینر كنهنسن
 یشا ندمرکو دوح و هوو :مشبلا نول صیصب نسحوه و ةهرهر هت ب

 امرک اهعس و اذا هتدنام نالف هرهر لاقب : رد هنسانعم كلتا عیسون یماعط 2ام

 كرب ندنک ازنو شرو ریو ندکلرت یندب كمدآرب هدننزو لزلوت ( هرج رتلا ا
۱ 
۱ 

 بارلا هرهرت لاقي : رد هنسانعم كلا ناعل ی ردپ بارس هدن اب ایا ۱
 هدننزو روغصع ( هورهرلا ) هدننزو حارحر ( هارهرلا ) هناعل اتناذاب

 | هععنلا نم شی اذا هیسج هر هرز لاقت : رد ا قلوا ضا یک لک
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 هود لاش +: رد هنس انعم لی رفاچ وید هد هد دوخاپ هادمادی,## نرسا ك هاب

 اهدلو لا ؟یجل هدمدوا ءادماد و اه ایدانا ةناناب
 ميج كنسهلکهمد نالوا هلهم هنینف ( همالا ) (۰ ةيجعلا لاذلالسف ۰)
 ثئطف ثدشو بافءاکذ هددشنكاهو یصف كلا ( ( دل ) ردفدارم هدن زاانمم
 هتطف دلو هبلق "5 )یا هنهذ هذن« تب لوقت رد هتسانسم

 بودا هلا شبد ېپ هنسسل رب هدئنزو هچو ( هجرلا ) (۰ .ارلا لسف ۰)
 بولیصراسو هانسابه تبشلاذا یا بابلانم اهجر ؛یشلاهجر لاقي : رد هنسانعم |

 رك كن همه ( ءاجرالا ) ع رعزت یا هجرهب لاغب : رهاب قرا

 ۱ هرخاازارعالا هحرا لاش : رد هنسسانعم كانا رخ ان ندنتفو ینبا ر

 ] كن واي زاد هتارف ف التخاو هنلصفو لسا كوب کرد ,مجرفم
 ةهدرلا ) هنلوا تمجارم هلفلوا بقع هدن ربسفن یسهبرک [ هاخاو هجرا
 وونبد هروفج هعوا یلخ نالوا هدرلابفو هدنرلنرمص غاطو رباب سعب هدننزو هرم
 هدرو هدننزو رکس رولک هدرو هرسک كنار رولک ءادرو زساه رولک هدر یمج
 لوپنالوا هدنفارطاو هلنينعف رولک هدر یمجرونید هکسءون یکهدرس ولتنوشخ
 لاب رونبد هسابل هنهگ شلوا یاج یفلاس اجعاجو روند هبوسرافو رونیدهبایق
 ینفدم كن هسک ما مزاح یبا ن مشبو لسسلسم یفاخ بوت یا ةهدر هیلعو ءاج
 قمآ شاط هبسکر هب وكس كاادو ىصف كنار ( هدرلا ) ردا كرب نالوا

 ۷ كوي یواو ۸ام راذا ثلاثلا بابلانم اهدر رس ههدر لاق : رد ةنساتعم "

 هدو مرک هرل راس هسم ریو هربکو همظع اذا تیبلا هدر لاق : رد هنسانعم
 وقلاداساذا نالف هدر لاف : ردهنسانعم یذوا یلاع بونلولوا هلفاسوا یسهلوفم
 جوج نیو باص لوش هدنن زو لجح ( هدرلا ) ام وجو مركو ةع اجب

 اکر لجر لاق هوا زلوا بولقم هلهجورب هیسمک رب هک رونبد همذآ بسعتمو |
 رک ( ةيهافرلاو ) هدننزو هحاغس ( هحاقرلا ) باغبال جول نیتسبلسیا |

 4 تل وهسو تعحو شاعم هحو هدننزو هبنهلب ( ةبنهفرلاو ) هدننزو
 ادغروهوشیعلانمةینهف رو ةیهافروةهافرقوح لاه روت دهفاواهرزوا تفاطلو
 رو هه افر هشنع هفر لاقي رارولوا ردصء هبحافرو هحافرو شعلا نيلو

 ۲ هفارلاو ) هدننزو ربما ( هبفرلا ) بصخاو نالو دغرانا سماخا بابلانم |

 |( نامفرا ) روند همدآ نالوا حس اوو لهس یش اهم هدنزو بحاص |
 رهت 30م وو تق هدنزو عظعتم ( هفارتلاو ) هدنزو نارکس
 ۳ نمو ناهفر لجر لاض رونبد همدآ نالوا هرزوا شیاسآو روضح امناد هافلوا

 ولرم هنحار و هافر یدآ رب هلک تنم ( ءقرال ) منتم جرتسم یا ۱
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 هلیعتق كرللاد ( ۱ ناهدددلاز) روک هداهد یعج روند ههود هدرخ و ۳

 رونید هرلهود هحمدایز ید ددع زو هدرلنو هلیسهش رغصم (ناهدیهدلاو (

 هس لوا یدعش هدام وب هکردهلک ر هل رح كرلاهو یصتق كرالاد ( هدالف هدالا )
 الا اذه نكي ۸ نا یا هدالف هدالا نولوش ردندورض و و ردکعد نلوا دعب نم

 ندنو سیا نيب تعنغ یصرف نرو لا هدتفو وب نعل نالا دعب نوکیالف الا

 نا هدلاتما بک هکربد جیرتم رولوا دارا هدنعفوم نسلوا بایرفظ هرکض

 نکنه نیو فورعم سا هایم تلاد و رول ةداشابعت برش
 هد رون ینیدلوا تامعا هاطع  رلیدلنا قاتا و شا ناف رو 6

 بولو ید رب سمریو ییعارج یفیدلوا قحسمو قبال كنهنسن و اي كق و

 نسرلبا برض يوب هعفد و ر ک١ هدنروص یفیدلوا هنسانعم .بربض و نسمهربو |

 لصا كنسهک الو رد هنوک وب ید ندنسانعم وزعم سا و نصها ید رب
 هد هداروب هک ردموسم هدنسهنیو اظن و هابشا كنیطویس هکیدلاق یدبا ال نآ
 ردلعاف منا ندنسهدام ءاهد رد هد زو کز هکیسهلک یهد ارز ردع یطظفل |

 هده ابد نکن نا رویم تیک و نطف یا هاد و هدوهف ابهد یهد لاقي

 هلتنطف و دشر هدتعاس وب دوخای هدصوصخ وب یعد ادا نوکتالف ةعاسلاوا ةدالا |

 شلوایراج فیفخ نالوا یراج هدنانما هدنسهلک یهد و رولوا كعد نسمهوا
 رایدلیادا راه روک هنعقوم هدعب مع E ندا مت ادتبا با یروینم و ۱

 ردب رعمو ردلعاف مسا ینهلک هد هدارون ا رذیبم هنغیدلوا و ۱

 بلطت ال نا یا هدالف هدالا راثلا بلطف هصرفلا هنکمادق و هبحاصل ناتسنالا

 یعخدلرالاد ( ةودهدلا و ) هلیعع كلاد ( هودهدلا ) ادیا هبلطت الف نالا را _
 هلیفیفخ و یددشت كنایو رسک كنهناو یعط كلاد (ةیدهدلاو) هلدیدشت كواو و

 قجارغاج ا شوط هدنتقو رار ةليعتو یحنف «كلاد ( هود ) ۳1

 ی ا رد ا بوکس و یرسک 0

 ,ماظع ناديا 7۱ شک و و ۱ ق كلاد ردم راق زيو یسهلک هد هداروب هرزوا ینیدنلوا 1

 .د و دعم ندب اهد ردقهتماىق و نسل وب لا یتدرب كسا لا تکرحب هنایهاد ۱

 ۱ ردهنسانعم قلزو هدننژو لعش ) "ورتلا) روند هغل را و یغیدل را وب تک قو

 ۱ e لاق ھل : ردهنساگعم قم ردلاص ایا دیطع یا ی و ریخت ادا ىلا ه ود 2 ۱
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 ةبکوک لافب رونید هزدلپ ناب كي هدننزو هلجرفس ( ةهرهردلا ) «رکتازا .
 لا ېک فداه رونېد همدآ بیرغ هلرمسک كف (یهفادلا ) ةداقو یا ههره رد
 یهنظم رجل هلبوکس كفاکو ىف كلاد ( هکدلا ]) بب رفا یا ینداه هفادوه

 درس هزوب كمدآ ندبا ماعشفسا نوعا ,كيابب یسهحار كنبزرغا هسک نالوا
 هوه  PEYاذا ثلاثلا بابلا نم اهکسد ههحو ىف کد لاقب ۵

 ) هصفوم هدننزو دومف ( هولدلاو ) هلغاو 4: :وکس؟كمالو ىش كلاد ( 4دلا
 ردهنسانعم ینلوا ناشب رب و لئاز لقعو هنفنآ یلکوک ندهنسراع یمهلوفم قشعو
 اذا مبارلا باپلا نم اهولدو اهلد نالف هلد لافب روئلوا ریبعت قمردلآ یب ودنک

 دوخاپ هسغو م هدشزو لیعغت ۲ هءلدتلا ۱ هوس و مهنم هدا رو بهذ عشق 

 سلیعف هدننزو لعفت ( هلدنلا ) رد هنتسانعم كلتا شوهدمو شوهب یمدآرب
 م هدننزو مظعم ( هلدلا ) هلوتف ههلو یا هلدنف قشعلا ههل لاقب ردقواطم

 لوفیلع رونید همدآ شلوا لئازو هنفشآ یلقعو یاکوک ندقشع دوخاب ندهصغو .

 قشع نم لفعلا بهاذلا بلقلا یهاسلا یا ه دم لحر لاق رونبد هبسک همس .

 ا ةرك كرامال (ةهلادلاو هلادلا) هل وا لض ام دنفعال نوا هوح و
 سفللا فیمطلایا ةهلاد و هلاد لجر لاقب رونید همدآ نفیس هریسرس هقفوب
 ) وا ناربح هلنبتهف ( هادلا ) ردبعبا و تدحم هدننزو ثدحم ( هدعوا
 لاقب : رد هنسانعم قلوا نونجم و هتفشا ندفشع اب ند لوتیلع ردهنسانعم
 ىف كلاد ( هلدلا ) امغوا افشع نجوا ريح اذا عبارلا بابلانم اهلد لحرلا هلد
 اهلد هنع هلد لاقب : رد هنسانعم قلوا بلقلا عراف ندهنسن رب لینوکس كمال و

 هد بهذ لاق : رد هنسانعم لطاب و رد» و عیانع هدوالم اذا ثلاثلا بابلا نم

 لاقب :.رد هنسانعم قتلوا یس"ا كب قلموق هلنيتخف ( همدلا ) اردح یا اهلد
 صوسصخح برع نابنص همد و هرح دتشا اذا عبارلا بابثانم اهمد لمرلا همد 8

 هنسهحردقمانیف مدآ ندنندش كکليسا هدننزو باشیشعا (هایدالا) ردبدآ تغل

 ؟ودهنسانعمقلباب و را ةدش نم ىلغيداك یالجرلاهمومدا لاقب : ردهن-انعم كمك
 ؟ردهنسانعم قاراوب هدننزو هلزاز ( ةهدحدلا ) هیلعینغادا نالف همومدالاقب

 قول هبنا هاه هکقرهلوا "لتعم هکهت هحرحد اذارجا لحرلا هدهد لاق
 وریوج یتسر هنبرزوا كنیرب یرب یبهنسن رب ههدهد و ردهانعم وب رولوا

 ههدهدو شعب ىلع هنعهب بلق اذا *یشنا هحدخد لا : ردهنسانعم قموق 3

 دنزو لزرلزت ( هدهدسنلا ) روید هرلهود هحدایز ید ددع زوم رولوا
 وب و جرحدتف هحرحد یا هده دنف خا هدحد لاق ردهنسأتعم قفلرا و

 (هادحدلا) یده دنف رج ایدهد لاقب روند یدحدت بلف هاب اه یغد
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 هچهج لاقب رد هنسسانعم قمرفیح نوچ عنم ندیدنک یرون اج ىج رپ هدننزو |
 یدارب هلي د دشت كناهو یعق كيج ( "دا ) هفكيل هب حاص اذا عبسلاب لحرلا |

 اذا لوالا بابلا نم اهح ههح لاقت : رد هنسانعم كما در هليا هلماعم دن ٠

 هلیعتف كيح ( ءاعهح ) روند هئالسرا هلیعف هلرامیح ( هجهعلا ) اصبق هدر
 ندرلت دیا جورخ هرزوا هنغ هللایضر نافع ترضح هکرد هنکرت ندنس هلمسق رافغ

 هدنرادب ّوم دب بودا موجههنن رزوا نامه نکیا ردنا تئارق هبطخ نافگترضح

 قوح ن كل یدبشللا تسلش بو وط هند و ذخا یییوفطصم یاصع نالوا

 E هقشب ندنو هاع6>و یدلیا روهظ یحم هاکا هدن بد بوی

 ردشلنا تراشاهثبدح وبشا هالکنو فلوم ردنوبثم هدلسم میعص یوا رد ور

 .٠ [هاجها هللاقب لجر كلب یتح یلابللا بهذن ال ] ||
 هل رسک كناه و ینوکس كناب و یعف كناح ( هيلا ) (» ةلمملا ءالا لصف «) |
 راج هلنوکتس كناهو یضف كناح ( هیح ) رددناوصا كح هرو نوف |

 ردندناوصا كحهروس

 ( هیدتلا ) روند هر لاتسموق كب هلنیتعف ( هدلا ) (م لادلا لصف «)
 اذا لحرلا هد لاقت : رد هنسانعم قمارغوا هلاسموق نانلوا رکذ هدننزو لیعقت |

 مزل اذا لحرلا هذ لاقب : رد هنسانعم كلا تمزالم هزبخ قیرط و هدلاف عقو |
 هدننزو هاه ( ههابد ) روند هربخ قیرط هدننزو درص ( هدلا ) هب دلا
 روند ی هدننزو ریز ( هیحدلا ) ردهرق رب هدقارع داوش
 لحرلاهحد لاق : ردهنسانعم قاي .دنستام وکییوآ هدننزو هبحوت ) هبحدتلا (

 نزسنآ هرزوا هسکز هلوکس كنار و یعف كلاد ( هردلا ) هیحدلاق مان اذا
 علطو مج اذا ٹلاثلا بابلانم اهرد ری هرد لاش : ردهنسانعم قمردلاص بوقج

 ٠ معقد اذا مهلو مع هرد لاقب ردهدساتعم قمواص بودا عفد یهنسن رب ندهسک زا 1

 یناهک ا 2 تاه رادلا ( رد هلدنم ندنسهدام هرد هدام ون هروک هننایب تكحراش

 یا ۳ تلر لاقت رونن ؛ا قالطا هبهنوک تانداح ندا موج و روهظخ ۱

 تعوصخ هک روند هاشب ا دبب لوش هدننزو ربتم ( هردال ) رهدلا-چیاوه

 ید هدن رانا ومع عج زسا و هه هلنرتعق هدنو و رولوا كلام هاند بی رقنع ۰

re e e n e a AAT 

 موقلا هردموه لاق 4 . شب » مدقم كنموق اال و ادب هدنرلتلاح لاتقو

 فو( ردنا )ا هم : بتا و ناسللاق مدقلا و فیرشلا دینتلاوهاو
 ۱ عفادلا یا موقلا هرد ت ٠ رد هنسانعم هعقادم و عفد هلیعف كنارو یعض

 اذک لع ه"رد لاق : قلوا هدایز هدننزو لیعفت ( ه ردنلا ) منع
 نالف نالف هرذ لاقت . كلبا تفایق لیدبت نوا كمافیبو فیناذا

 اے بس ا ےس ےک حک س
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 امزح لاتج نالوا هدهدحاو ع هلاصف ( ذهرمبا ) ردهنسانعم بناج هدننزو هرم
 .( ذهلجبا ) رد هدلب رپ هدنسهکلوا سراف هدننزو بلع ( هرج ) روند هن اف روق

 كئهردو رواد هن را دروب و هنس هل تان هلسف و مو و هاف كوب ی رکد هل بف كج

 ك رللبق نالوا هدنکوا كشاب و هبنیحایا یداولا ینهلج یف اول لاقب روند هندباجر
 نف رعشلا راسحا یا ةلهح هب لاق روئید هنسلاف زاط و قحآ كنرب بولبکود

 قجآ یرب بولپکود رللبف ف نالوا هدنکوا كعاب هلنبتف ( هلحا ) سأرلا مدقم

 هرعش رانا اذا نارق بابلا رم اهلح لحرلا هلح لاقب : ردهنسانعم قاق زاطو
 یف كيج ( هللا ) یک علج ردیمدقم كعلص هلح هکر بد حراش هار مدقم نم

 لاق : رد هنسسانعم كلا فرطرب ندنرب ینراشاط لقچ هدرخ هلئیوکس كمالو

 "در نددیدش مارا یدآر و هاح اذا ثلاثلا بابلا نم اهلح ناکلا نع یصحطا هلح

 فشک یبهنسنرو دیدش یهانع هدراذا الالف هلح لا : ردهنسانعم كلا عنمو
 | بویمزوح یلیدنم ندهیحو هغشک اذا ىلا هلح لاش : ۳ هنسانعم كلا زاراو

 |[ نع اهبط مم اهعفراذا ةماعلا هلح لاقب : رد هنسانعم قمردلاف هلیمالوط نامه

 |[ شاوا فرطرب بوللتریآ یرازولومویرالقج هدننزو هنیفس ( ةهبلجلا ) هنیبح
 | (ولجلا) ردنمم هکرونید هنک اروخ امرخ شلوا هدرورپ هلبا دوسو روثید هرب

 "الو هبف بابال یا هولجم تبب لاق رولوا هدقیجآ هکرونید هوا رس هدرو زسوباق
 ا هلفلوا لوي كب یمهبج هکر وئید همدآ لوش هدنزو رجا ( هلحالا ) رتس

 A ةيجلا خلا یا هلحا لحر لاش هلوا هغرالآ هدوریک كب یرلرب نتب

 كيج ( یهنجا ( زوملوا رابعت روك هكروتبد هزوکا زسزونب ویو رعشلا تباثم
 رببعت نارازه هلفب رحم هکرونبد هحاغا یرلکدید نار "ربخ هدزو ینرع هلی
 " مظظعم (هنحا ) ردجاغارب هیبش هنار "ربخ هکردیمسا سوطسع لوق یلع رونلوا

 | یماب لومعمیا هنجم قبط لاقب رونید هبهنسن شلزود ندروب نم رج هدننزو
 ۱ مظع هاج هل لاقي : روت بنات بصنمو تلزتمو ردق ( ةهالاو ) ( ءاجلا (

 هد هداموب كغلّؤم هکهتن ردب ولقم هحو هاج هکر بد حراش هلرتمو ردق یا ةهاجو

 ۱ مدار هلبعف كيج ( هوا ) رولوا مهفنم ندنن اریبعت یغد هدنس هدام هحوو

 ا ۱عوحهوجم هورکع انالف هاج لاقب : ردهنسانعم قلوشرق هلا هتسنرب ینیدغلشوخ
 ۶ ردهنسانعم هجو هلیعف كيج ( هبلاو ) هلی كبح (هوللا ) هب هبح اذا

 موسم یخد هدنس هدام هجووبو ءوس هجوب یا هوس هبجمو هوس هوت رظن لاقب
 ] هلنیوتو هلیسانب هرزوا رک كرلاه ( ءاج هاج ) ردرلب ولقم ندنآ هدرلنوب
 . ةصاخ هلا ان هرزوا مسکو یعض كراج هوح هوح كاذک زدلمعتسم هلوکسو
 ۱ ۱ اراز ( ةهجمحلا ) زفلوا هوغن هدهقا ردندناوصا صوصخم هکمروس هود تاکرا
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 هبحلاق : ردهنسانعم قمروا هنسهبح كمدارب رارعف نیح 1 ةبملا و رسد

 | یدو جر دواب كللا در یدارو هس هنر اذا تلاثلا بایلآ یم ابحا
 هورکع هبقلوا هدر اذا هیبح لاقب : رد هنسانعم كلشیا دوخای كلی وس هنسن | 0

 یآوداو تالآ قحلاوص دوخاب كیلجوص نکل بوراو هیوسص نالف راب رمو
 ءاملا نالف هبح هدر كس د یدرونوا بوقاب هنزو شب وص ناه هل غماملوا

 هنسانعم ءالاهجو ىلا رظنلا الا هنم نكي إف قس 41 الا و ءالا درو رلوب د

 | هرایدنک ینعب هلو أیهتب مو مه ءاج یا مولا ءاتشلا هبج نولوقب كاذک
 كرادن هنسنرب ندنن امهمو م زاول الصا نکل یدصب بودبا هج و شيق

 بحاص ( هباجلا ) ردراذوخأم ندنرلانعم ههجاوم رلنوب و یدبا راشمالتا .هثیبنو |
 یثحو دوخای هشوق نالکوشرف یسهبج دوخای یزو همدآ ندیک هتعسرپ هدننزو
 هد زو رکن .( هبلنا) راوسا ریطن و مات ند 1: یارک کر واک و
 هابحیا هبحلج ر لاق روید همدآ قفروق ردهدنزو نام ر هکرد هنساتعم ء"ابح

 ندننیدنلشوخ و بویغکب یبهنسن رخآ رب اي ییوص هدننزو لاعتفا ( هابتجالا )
 اذا اربغو هالا هبتحا لاقب : ردهنسانعم كليا لوا كرهنمكيس هنصا كرهنهزکب
 ندقدلهراقینرلزو كنهياز و يناز هدننزو لیعفت ( هبا ) هب رسي موم رکنا

 ردهنسانعم كلیایاوسر بوردنب قرلوا هبهقراهقرا هکشا دوخاب ههودرب هرکص ||

 هبهلازا یاب ارهاظ ردذوخأم ندهبح اربز ردقلوا هزوزوب نالوا سابق هدنو و ۱

 | هیبجتلب امهوعضف لاقب ردیبم هنفیدلوالباقم هنبرازوب كراپحاشامت دوخای ردلوجم ||

 | رب و امههوحو نيب فلاخم و راج و اریعب ىلع المح و نیینازلا هوجو م ناو و
 | لاقب ردندنالاح باقع و ریمنکشا هکرد هنسانعم كمربوج سرت شاشا شاب یبدا ||
 هدتلاح لوا اریز هلوا ذوخأم ندنوب لوا یانعم هکردلقح و هسأر سکت اذا هبج |
 | نالوا هنسانعم هورکم تباصا دوخای رولوا نوکترمم ندننلاجخ هعبلا هسک نالوا ۱
 یدنلوانایب هکهتن هنسانعم هورکع هباصا راربد ایج هبح هکهلوا ذوخأم ندهبح ||

Jیا اهودحم هتبآر لوقت رونبد همدا شلوا ربحتم هلفوخ ندهتسن رب ( ودعا  | 
 هدننزو لیعفت ) هب روت ( دهن سانعم هدشهدح نالوا یردصم اعرف اهودنشم ۱

 | (هیهاربا) هلهنلعا اذا ايرج مالا مرج لاقب : رد هنسانعم كلا نالعا یثیا رب ||
 ىا ةيهارجلا هذهام لاق روند, هندایرف و هماکنه و ویرغ كسان هدننزو هیهارک

 دهعت لا نریم ناتو بطخ كروما و داوم رومال ةيهارجو ةبلجلا |

 (ةحرجلا ) فشكتا اذا مالا هرجا لب: رددنسانعم قلجآ شا و هدننزو لفت (هرحتلا )ازراب !رحاظیاةيحارجهيقللاقب : ۰ فتا هبنالع و رهاظ بازو |
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 :هدنن زو دادش ( هابنلاو ) هدننزو بحاص ( هباتلا ) رک ذیساک رولک هنسانعم
 هل میک كنهددشم یاپو یصف كنان ( ناهبتلاو ) هدنزو نارکس ( ناهبنلاو )

 نالوا هارک بوزآ لوب هدننزو نارکس ناببتو هاو رونب د هیسک ریکتمو غمدم
 ىف كنا ( هبنلا ) هندانعم ههوناام ردبجع لمف ( ههئاام ) رونید هم دآ

 "۱ اینو اه هبنی لجرلا هان لافب : رد هنسانعم یتمزآ لوب (نایتلاو ) هلرسکو
 قلقثوط بولیروب زوک هلبببسس یغاب هبزودرب لصتم هب هنسئرب و هلنم اذا
 ( ةينملاو ) هدننزو ءارج ( هامثلا ) فا اذا هرمصب هات لاقب : رد هنسانعم

  دعفم ( هینلاو ) هدننزو هلحرم ( ةهبثلاو ) ردنغل هلی كيمو هدننزو هنیفس

 | رانلواعفاو اک | هکرونید هنابایب نابلوا یناشاو یلوبو ۍغاجوب یجوا ېک هبت هدننزو
 | هبتموههبنمو ءاهبلو هبت ضرا لاقب رارولوا ناد رکرسو ناربح بویلو زيا لوب

 ههبت لاقب : ردهنسانعم عیبضت هدننزو لیعفت ( هببتنلا ) ةلضم ىا ةهبتمو |

 ۱ هعینص اذا
 | هنسانعهناهل روند هلد كحوک هدننزو هلاح ( ةهاثلا ) (۰ ةثلثلا ءاثلا لصف ۰)
 "كم را راق هدننزو هلرلز ( ةهنهللا ) هنسانعم هثل رونید هننا شید لوق ىلع
 1 باذ اذا ملا هثبن لاقي : رد هنسانعم

  ندنزوب كناسنا هلیوکس كناب و یصف كيج ( ةيجلا ) (۰ جلا لصف ۰)
 ۴ یرفو ندنرارب یفلارا عاق یکیا لوف ىلع هعنعوم نالک هرب هدنتلاح هده

 هبح لاسش رونید ین اشي هدیس رافو نلا هدیکرت رونید هرب نالوا ردق هبهیصا |
 هيجوةيصاذلا ىلا نیبحاطانبام یوتسموا هحولانم دوههلاعنعوم وهو ةجج تاذ

 یا هموق ةبجوح لاقب یکهحو رونلوا قالطا هنناشیذو دیس كتعاجبو موقرب
 .ندبکوکترد هکردیسهیج كننروص دساوب ردي لزنمرب ندر لزانمو مهدیس
 [ةقدسذمحف سیل ] ثیدخاهنمو حراشلا لاق رونبد هنعون تآ هبحو ردنرابع

 "تیدكفلخ یسح هکرونلوا قالطا هرلمدآ لوشو ردقو یدرفم كنوو لیخایا |

 ۱ یرب ند رلنا هلرادوا لوبجم هتبشغو هرادا ینرلتاومو فیلاکت اماد ېک ندو
 مچ لاقب هنلوا ایضسا ندن رللاسراو هداعا ينمو بئاخ هښلیا هجون هیکرح
 ۲ تلذمو مهدر نم ىح الا ادحا نونایالف مرغمو لاج ف نوعاس ىا هبح |

  هباو ردبسا منصرب و ةلذم یا ةيبج هنم قل لاقب ردلمعتسم هنسانعم یراسک اخو
 ۲ یسهبحو رونبد هنالسرا .هدننزو هبشا ( هبحالا ) هنسانعم رغ رونلوا قالطا

 . هیننک ولدبج یو لوق ىلع رونید همدآ نالوا عساو قرهلوا فیطلو بوخ !
 13 بسا ةبجلا عساولایا هابج ةارعاو هبجا لحر لاق رد هابح تۇم روند |

 3 هفلولنلآ یروب دواب قلولتلا شیکک ردسا هلنیتعف ( هبللا ) ابصخ اشلاوا
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 كفلومهدنروصو ردنموسد ۸ ضبق ۷ تصوفع ٩ تضوج ه تحولم :
 یردصم هدنزو فتک ردهفت یدرقم تن هشت و رولوا ندغلبش افتکا یای

 بحاص ( هفات نا ) ةهغت ةمعطاو هنئوهف اهفت ماعطلا هفت لاقب هلنینتصف ردهفت |

 لاقب رونید هبهقا لولذو مار شاوب هدنزو همرکم ( ههفتلا ) ردندح هدننزو
 نانلوا ریبعت قلوق هراق هدننزو هبن هلیض.كنا ( هفتلآ ) لولذ یا ةهفنم قا

 :ردهنسانعم قلوا فلت هلنیتعف ( هلتلا ) رلرید شوکهایس راف رونید هروناج |
 ۴ لاقب : رد هنسانعمقلوا ناریحو هلاوو فلت اذا عبارلا بابلانم اهلت "یشلاهت لاق

 ۾ هيسنا یا هنع هلت و اذک هلت لاق : رد هنسانعم قعواو راح اذا لجرلا هلت | +
 هغلتا اذا ضرلا ههلتا لاقب : ردهنسانعم كلیا فلت هلرسك كن هزه ( هالتالا )

 ردکع د هتفشآو ناربح دوخاپ هد رکشلت هدنن زو بحاص ( هلاتلاو ) ) هواتلا ) ۱

 ( ها ) ردهرزوا بسن لاق ةبهاذ یا ههلاتو لقعلا هولتم ليجد لاق هنمو |

 لاقب : رد هنسانعم ققوق بولیزوب ماعط هدنن زو ههافس ( ةهاقلاو ) هلنیتخف |
 بارح ( هالا ) همعطو هص ر ریغت اذا عبارلا بابلانم ةهاغو اهم ماعطلا هم

 هلوا ردبا ادیب هارد نامه نکرولیغاص یدوس هکرونید هنویق لوش هدننزو |
 هدن اسل هدننزو هلرلز ( ةهنهتلا ) بلع ام ر ابل ریقتب ناک اذا هاقم ةاش لاق |
 هدوهبو لطاب رارکت رارکتو ةنكل یا ةهتبت هناسلب لاق رونید هکلیهبب نالوا |
 ( هن ابتلا ) لطابلاق ددر اذا لحرلا هم لاقي : رد هنسانعم ققلوب هدرلهنسن |

 لیطاب الا یا هتابلا ین اوعقو لاقب روید هراهنسن هدوهیو لطاب هدننزو رتافد |

 رازآورحز صوص هنمسق هود لینوکس درلاهو یعط كرلات اررکم ( هتهت,)
 ندنو دره دید هون هوت هدنعقوم شاپ او عیفت هد رمن اسل الاح راو

 كليب هب هدنناسلو رررغاچ هن رلناپ ید یتمسق كب وک هلکنو و دد واس

 دابر و لاله هلیعو یحصف كنا ( هوتلا ) رولوا هب اکح ید یتشیلپوس نالوا

 مظعتو ربکو بهذو كله اذااهو هوت لحرلا هات لاق : ردهنسانعم قوا دوبانو ۱ ۱

 قلوا برطضمو هتسارس یلغع كمدآرب و ربکت اذا لجرلا هات لاق : ردهنسانعم |

 كاله هدننزو لیعفت ( هب وتتلا ) هلقع برطضا اذا نالف هات لاقب : ردهنسانعم ||
 ردهتسانعع كلاه هلع كنان ( هوتلا )هکلها اذا ههون لاقت : ردهنسانعم كل

 هنسانعم :هینتام ردیجعت لعف ( ههونآ ام ) ردمبا عج هکردییو اناو اونا عج
 فلص و بک هل رسک كنات ( هبتلا ) ردکعد ردیحاص مظعت و ربک بیعت |[

 زینک یا دن هب لاو ریکت و فلص اذا ایت هيت لحرلا هات لاق : رد هنسانعم

 اوذخا لاق رولک هپ وانا یا عجو رولک هایی ا یعج روند هباباس هيو فاصو | /

 ِ ایت ءاهبو لالص یا هيف  !ومتو لاش دون هفمزآ لوو فا هيف
 خم ا اا
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 | هاا كلئوب هلي وك كجو ىف كنان ( هلا ) (۰ هانلا لصف »)
 اإ یواو هکاب وک هدنویو هجا ی ةغل لوالا بابلانم اهجت 4هجت لاقب : رد هنسانعم
 | هداعا هداروا یلاعت هللاءاشنا هلفلوا یسهدام هجو یضومرلیدلفاب ندندنفل هلذغ وا

 | هدننزو هرب ( ةهرتلا ) ردن دنلببف یسهدام نسخ او ذخاوب هکریدحراش رونلوا
 یا هرثلاو ةهرتلاب ءاچ لافب : ردهنسانعم هدورییو لطاب هدننزو رکس ( هرتئاو )
 | لافب روئلوا رببعت ریفج هکرونید هلو راطو هجا شلربآ ندهداچ ههرتو لطابلا

 | روید هب هیهادو تفآو ةداسلانم ةبمشنملا ةريغصلا قبرطلا یهو ههرتلاذخا |

 | روند هب هووا زودو هنسانعم باهم رود هدولبو هنسانعم مر رونید هراکزورو
 | تاه ر یم رواوا هدرالا وف هکردیتا رواج كجوکرو هنسانعم

 || لسالانردیعج كنههرت هکتاهرت هکیدید رلطعبو هللا هحونفم یات رولک هبرارتو

 یدنلوا هراعتسا نوجا لیطابا و هدورب هدعب بونید هرلناس ريق زسوص زسنوا

 تاهرتلبینا لافب یک نیناجم تالک رونلوا قالطا هنالک هزرهو ثبعو هدوریب كاذک
 ۱ هلبئوکس كنارو یصف كنا ( هرتلا ) لئاصلانم ةيلافبا لیواقالاو لبطابالایا

 ۲ "عفو اذا عبارلا بابلانم اهر لحرلا هرت لاق : ردهنسانعم قمارغوا هناهرت
 1 ك هنسنر هدننزو دوعف ( هوفتلاو ) هلیصف كنافو كن ( هغنلا ) تاهرتلاق
 لق اذا عبارلا بابلانم اهوفنو اهفت *ىئلا هفت لاقب : رد هنسانعم قلوا زيجات

 قجاذا نالف هغ لاقي : رد هنسانعم قوا نغیبلو قجا هسک رب هوغنو سخو

 الوالا بابلانم اهوفنو هفنو لجرلاهفت لاقب : رد هنسانعم قاوا نوبزو قیراو
 یا [ ناشتیالو هفتال نآرقلا ] دوعسم نب هللادبع ثيدحىفو تغ اذا عبارلاو

 ا لبفاسم یسا ناشنیلصا هکندنسهلک ناشت یمهلک ناش هدارو قاخالو ثغیال

 هلو رولوا رپقحو فیعنم هن هلا نامز ارور نیبم نارق ثیدح یانعم هلغلوا
 قاب هرزوا دحاو قسن همايقلا موب ىلا رول وا هدوسرف بونل هنهک یک هرق یکسا
 :تضوجوتوالح هدرانا هکرونید هبهمعطا لوش هدننزو هحرف ( ةهفتنا ) رولوا
 . هععطا یناو کما راضعب اذسهلو رونلوا ریبعت زنسناط هکهیلوا یمعط ترارمو
 نایب هرزوا هحوو هدنواق حج هکربد ربقح مججرتم رلیدلیا دع ندنسهلج ههفت

 گر و ردهطیسب موعط یرب رلیدلیا میسقت همسق یکیا یعوعط هلبطا هکیدلیا
 :ندمطینعی .ردقلزستاط هکفدت نالوا قبال نکل ردعون زوقط هطیسب ردهبکرم
 . كنادغ لوا یک ینیدلوا یمعط كي وص ردقمالوا لخاد هدموعط ردقلوا یراع

 هچرک هکردهوقلاب هدرقاب و هدرومد رولوا هوقلایو لعفلاب مطو زلوا یمعط یغد
 ا روذلواسخ یمعط هسناوا ليلعو بوذ هللا ازجا شعب نکل ردندههفت ارهاظ "

 1 تفارج ۳ ترارع ۲ توالح ۱ ردهنوک نکس موعط : ءاجطالا دنع سپ

 .  تحولم
 سا

 تل س مى
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 ردر و هشم ۳ لسع رولوا یلسعالعا تراغب ر فوم E حرف قلا ه سهم

 هوو ةهوب هدییو ءاج لاقب روند هناغط رفچ كلون هلبعخ كلاب ( ةه وبلا )
 رونید همدآ ناوق لی فیفخ تیاغب قرلوا هروج هریخو هشیر طقس رقصیا

 هبهقیل نالیوق هرجا تیوبدو زونید هشوقناب یثیدو رونید هیسک زفعو قجاو

 شمهلون دوب هلي كلاب (هوبلا ) رونید هنب رایو شوق نزک بوچوا هدنکوا
 شوفر هقشب هییشهشوقبابو رونيدەننالوا كوب لوقىلع هشوقباب كکراو رونیدهرقچ
 : ردهنسانعمقلوا هبنتموهاک اب هنسنر ردیتایویواو هک هلیعف#رلاب(هببلاوهوبلا) ردیدا
 نعل هوو هل هبنن اذا مبارلاو لوالا بابلانم اهيو اهوب هاسو هوم "یشلل هاب لاقت
 كلا عاجبو هنعل ىا هللا هوب _ سیلبا ىلع لا : رد هنس انعم نی رقنو

 لوقت .رد هنسانعم كلبا كارداو مهفو اهعماجاذا ةأرعاب لاقي : رد هنس انعم
 ( هابلا ) هلتنطفام یا ىناثلاو لوالا بابلانم ینعی اهرسکو ءابلا می 4تیبام
 دز ها (ةهابل)ام لیبل ویا لی اق رد هنسانعم عاچ ردع-اهدنن زو هاچ

 هلبا وا و رد هه واب لصار وند هن ویققیرآ ون زا ةرماهبلا )یکه حاب رد هنسانعمنادیم و صرع

 هاشدابكمدآرب هبدبدشن كن اهو يصف كناب ( هبلا ) ةلورهم ىا ةئلم ةاش لاقب
 لحرلاهب لاقب : ردهنسانعم قلوا مظعو یلاع یسهبابو بصنمو ردق هدننای ریماو

 هدننزو لزلرت .( هبهبتلا ) ناطلسلادنع ههاج قدازو لیناذا لوالابابلارم اچ
 اوف رشناذا موفلا هبه لاقي : رد هنسانعم قمل وا یحاص ناونعو هنرو ناش

 لاقب روند همدآ یلس قوعغو هکر دیف داعو هد زو جم 1 ( هالا ( وہظعتو 1

 (هاپبلا ) روتید همدآدنمونت ولتءاسح هدننزو یدفدف( ۸ جا یا هنا لجر
 ( ةپپلا ( روند هنسم هرکوک كن هود ش شمیسا هکر دبف دامو هدننزو حابح

 لجل ا ةهبهب لاقي : ردهنسانعم كم هرکوک قرهرقیح هود شمسسا هدننزو هلزاز
 یهنسنر هکردهلکرب لینوکس كرلاهو یصف كرلب اررکم ( a4 ) اعیف رده اذا
 بونکیكت ی هنسذرب هک رد هنسانعم 2م ع لوق ىلع رونلواا هوش هدنلاح ماظعتسا

 هبهب ] ثیدلا هنمو رونید ههب هلیسراف یاپ هدرعاسل هکرونلیوس هدکدلیا دنسپ
 ( هوب ) رددبعب یسهدعاسم هیات یانعم كعقوم هکريد حراش [ حفل كنا 1

 تكمحت كولم ردهدرنابز هلسیحف كتابو ین وکتس كواوو یعض كابو هدننزو ربیز
 (هیبلا) ردقحهلوا یرلالعادح كکولم یرلکدید هبوب لآ دارم ردیعسا كنب راردب
 هب واو و و ردهنسانعم قلوا نطفتءوءاک | هب هنسنرت هلئوکس كايو یحف كناب

 (هییبیا)4هبننا اذا مبارلابابلانم ابیپ هاب هابلاقب یدشلوا رک ذ هکهتن ردهیبو
 . یلاعت هنوعب رحم ردندننئدحم هایاب نا دوخاپ 4 دیک كابا ا
 ا 1 تا

 راکزور هداوهو رازدبا ندهشپ راو ندفبلالاح رولوا ندکو شدد هکر وند

rh تا el +. aE! . 
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 1 قوا رجاع ندنداربا ناهرب و لبلد هبهدامرو هللا ناک ذا مبارلا بابلا نم ةهالب و
 یخدون هدننزو لمت ( هلبثلا ) ةجح نع یعاذا لحرلا مل لاقب : ردهنسانعم

 كمروئسوک تهالب اروسو هل ینعچ لجرلا هلبث لاقب : ردهنسانعم یناوا هلا |
 لابا : رد هنسانعم قهردشارا كتبو هللا لمعتسا اذا نالف هلت لاقي : ردهنسانعء
 هلرهیللا یرعتو لاس ندنباب را هسک نايب یلوب و ةلانعلا بلطت اذا لحرلا هل

 الو ةياده ريغ ىلع اف رط فسمت اذا هلبتب نالف لاغب : ردهنسانعم كمك سلوي
 :ردهنسانعم تمرون-وک كلهلبا انروص یغدو هدننزو لعافن ( هابتلا ) ةلثسم |

 قنالطا.هبهفا لوش هدنن زو ءارج ( ءاهلبلا ) هلبلا لمعنسا اذا لجرلا هلابت لاقب
 هلوا نکروا بونجوف ندهنسنرب الصا هلغلوا یتدالحو نیکو توق هکروئلوا |
 | یا هاهاب ةقان لافب رولوا لیا لاردا یرلهنسن هلوقلوا هلغلوا یتقاج هکابوک |
 هلون اخ لوشو ردسپعا هقا فورعمر ءاهلبو ةنازرو ةناكم "ىش نم ینا ال ۱

 بون ابا رلهسلپ وس هنره هلغلوا هزبک اب و كاب يلفو ېب وص هکرونلوا قالطا |
 كنیم ( هالبالا ) ةلغغم ةرب ض ةرب نه ةع رکیا ءاهلب ةأرما لاقي هلوا رونادلا |
 ( هل ) هلبا هفدانع اذا الف هلا لاق : رد هنسانعم قاوب هلا یمدآرب هل رسک |

 هعد یا ترمضا ام هل لاق هنسانعم كرتاو عد ردرما لعف مسا هدننزو فیک

 رولوا مسا هنس انعم فیکو هنسانعم كرت رولوا لمعتسم هدلرنم ردصم هجهاکو
 هکرتا یا ادب ز هلل لافب رولوا بوصنم یدعبام هروک هنفیدلوا لعف مساو |
 مزلا یا دی ز هل لاقب رولوا رورجم هلتفاضا یدیبام هروک هننروص ردصمو |

 یججواو یکلواو رولوا عوفرم یدعبام هدقدلوا قدام هنسهلک فیکو دیز كرت |
 قیجکباو رولوا یبم هززوا ف یرخآ ینعب ءانب یسهصف كتظفل هل. هدرلت روص |

 یراذحلا ج نم ةدهسلا ةروس ريسفتفو رد ردصم اریز ردبارعا هدنر وص ۱
 اخذ مشب بلقللع رطخالو تعم نذاالو تأر نيعالام نیلاصلا یدابعل تددعا ]
 ا قدهلوا جراخ ند هروکذم هئالث ینامعم هدنو ثیدلا [ هیلع معلطا ام هل نم

 | تفت هلیس هلک ريغ هداروب . راضعبو یدلوا عقاو رورجو برعم هليس هلک نم |
 | لحاو ردقفاوم هنلوف كراندنا دع ندننالک هانتتسا یتسهلک هل ریسفتویو رایدلعا

 ] درج ندنسهلکنم ثيدحوب هدهبابن هکرید حراش رداوج فرح هکرولک هنسانعم
 ۲ [ هل وکس كمالو یصف كتاب ( كهلبام ) ردرسفم هلیسانعم كرثاو عد ردموقم
 1 كهلبام لوقت ردندنس انعم ضک هروک هنناب كح راش ردلمهتسء هنسانعمكناشامو كلاباع

 ]  اعم تعسو هل مسك كنونو یعف كمالو ىمض كلاب ( ةينهلبلا ) كلابامىا
 ۱ [ قلتهینهتقلم تلزال ساسالا تاع نمو حراشلالاق ردهنسانعم لاح هافروءاخرو |
 [  طاطسف هبرمق كفلاو یرسک ناب ( ابنب ) شیعلا ةعسو ءاخرلا یا هبنهلبق |

 سمی یی یک یا 20C هام یک تک
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 ( هربلا ) ردلکد ند هلک هسسبا لوا رای دنيا هابتشا هلرلللا نظ ندهلک فرح
 ) ٽوھرب ( ةرار یا هرهب لاش روند هغلوا ولناج ولتا دوحو هلدنعف ۱

 هدلب رم دوخاپ یداور دوخاب ويقرب هدننزو توربس هلي كنابو هدننزو توبهز

 رقم هکردوبق رب نالوا ربثا ردعقاو هدنسهکلوا توم مضحب هکرید حراش ردیدآ |
 رلنععبو یدلیا رک ذ یخد هدنباب هیقوف یانینوفلوم ردبورم ینیدلوا رافکاورا

 . كمدآ رب هلیئوکس كنارو ىعف كلاب ( هربلا ) ردشلبا ذخا ندنسهداموهر ینوب |
 قلوا تسر دنت بولوب همان تقافا هنب هرکصن دقدلوا ریغتمو لسیلع ید وحو |

 كمدآربو ةلعدعبهسج. باثاذا عبارلا بابلانم اهرب لحرلا هرب لاقب : ردهنسانعف |
 ( هرالا ) همسج شيا اذا لحرلا هر لاقب : رد هتس انعم قلوا ضاب یت
 | ( ءارالا ) هدننزوءارج رداهر ینّوم روند هبیثک ولهدوک ضاس هدننزو رجا
 | تیام لوق ىلع رد هنسانعم كلیا تمافاو دارا ناه ریو لبلد هل رسک كنز

 ناهربلاب ینا اذا لحرلا هرا لاقب : رد هنشانعم قلوا بلاغ هسان هلیدارا راهنسن

 كنظفل ناهرب هروک هنلوف كنبرشحزهک رد حراش سانلا بلغو بئاجعلاب یناوا

 هدنلعف زد وطام ندنس هدام ههره ر نالوا _هنسانعم ءاضب دارم زو هدناز یو |

 رددلوم ییکرت ةنهرب نهر یدلیل داربا ید فلوم هکهتن زون د اهارا هرا ||
 مهارا هدننزو ریز ( هبربلا ) یدلیا تی يغد هدنس هدام نون یو فلومو

 (هلبلا ) ردیدآ قمربارپ هدهمصب(( هبرب رج ) ردهرزوا میخرت هکردیرغصم كنسهلک
 ندنتهح روشو مش لوق ىلع لفاغ افلطم هدننزو ههافس ( ةهالبلاو ) هلنبتعف

 همدا قجا نایلوا ین ردق هزببت یدو كنو یرشو ريخ دوخای! نالوا لفاغ
 لجرلا هل لاق رونید هوبلاک هدیسزافو لد هداسو زوغاو نوب هدیکرت هکروئید
 هنمو هل زبیغال قجاوا مشلا نعوا لفاغ یا هللاوهف عبارلا بابلانم ةهالبو اهلب

 ىعب قراوطلا نع لفاغ هبحاص ناك معان یا هلا بابسشو هلا شيع بررعلا لوقت |

 لاما هتععلوا الصا یحاص ردنابشو شیع ماسو هغدغد یب ندرادکاو ثداوح |

 الصا بولوا لوبح هربخ ینعی تیم هرش نم یا ءادلا تیم هلا لاقنو رلیا نهذ

 لیلق هبهب وند روما قاذم كلذک زیا روطخ هن رطاخ مس ترضمو ووشو رش ||
 روئلوا داربا هدنقح هسک نالوا هدیدنسپ و بوخ یلئاعشو قالخا بولوا هنطفلا |

 بودا قیدصت راهسلی وس هل هکرونلوا قالطا ید همدا بلاغ یردص"تمالسو |

 میس ندنانی ولتو هعدخ شقن ینورد ٌهحفص بولوا هرزوا نظ نسح هسکرهو

 ثیدطارسسف هو حراشلا لاق روئلوا دارا ید هدنقح نالوا ملاسو هدایب یک یفاص 3

 هحو هدننزو ههافس ( ةهالبلاو ) هلنیتعف ( هلبلا ) [ هلبلا ةنِلا لها رثکا ] | "

 اهلب لحرلا هل لاق : رد هنس انعم قلوا هلا مدآرب ردراردصم هرزوا؟روک ذم 1
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 هنساربو هب .هلبقتسا اذا ثلاثلا بابلانم اهدبماب ههدب لاقب ردنرابع ندکمروئک
 كناب ( ههادیو هدو ) هثجف اذایما ههدب لاقب : رد هنس انعم قلوا نزسنآ
 لاغب:رونید هنسادنباو لوا كنهنسنره هدننزو هنیفس ( هیدو ) بو یعف
 كنهنسنر دنا ةييدبلآ كل لافبو هلوایا هنییدبو هتهادبو هتهادبو ؟یشلاءدب
 ۱ هاه ةد هأر نم [ مالسلا هیلع هنفص قو روند هنلا روهظ نزسنآ

 بیم یأر هدهلهو یادتا نامه هلغلوا مهف زبتو عبطلا بلس نالفو ةاح افمیا

 رکفن ربغ نم هلغلوا باوج رضاح نالفو رارید هبیدیوذوه هدر, كد رولوا
 اذه لاشو راربد ةدبلا ىلع باجا هدرب كد یدربو باوخ ناه فقوت البو

 سکر» ینوب ردلکد جانحم هرکف لاسا ص وصخوب ینعی لوقعلا هیادبق مولعم
 |[ دوهظ نرننآو ردیعجج كن هبیدب هیادب هداروب ردبا كارداو مهف هدرما یا دتا
 ۱۷ رونلوا لامعتسا هد هنس انعم هبیمو هعیدب هلبتبسانم قلوا باحتا ثعاب كلبا

 | ( ةهدابلا ) هبف بیاحتو عيادبىا باواو رعشلاو مالکلاف هیادب هل لاقب هنمو
 شضراعو ادیب شیارب یناهکا همدآرب هدننزو لادح ( هادبلاو ) هدننزو هلداحم
 ( هادنبالا ) هبهاجاف یامابههدابلاقب و هاحافیاما ههداب لاقب : رد هنسانعم قلوا
 هبطخو رعش هلیهحو یلباوج رضاح فقو الو رکف ربغ نم هدننزو لاعتفا
 اهأدتبا اذا ةبطلا لاقب : رد هنسانعم كيا ملکنو فیلأتو فیلأت ىس هلوقم
 كمثدبا راهظا هنسن رب روفلا ىلع یخدوب هدننزو لعافت ( هدابتلا ) اهلج راو

 روقنقس ( هوقرا ) ابن ولج یا بطخا نوه دابتب مه لاقب : رد هنس انعم
 | ردکعد یسهروب غاط هک رد هنسانعم لبلا ةيحان هکردییرعم یسراف هوکرب هدننزو
 ریزولا یلع نیدجا مساقلاوبا یدنلوا هبت ربشرب_ هدنس هکلوا سراف هلکنوب

 هوقرباو یدبا یریزو تكهاش ما نیدلاءایب ندهبوب لا روم ردیوسنماکا یهوقربالا
 یعنو یصف كلاب ( ةه ربلا ) ردیدآ هبصقرب هد هفاسم هلحرح ىلا هروباسلت
 ةهرب هدنع تغا لوقت دعا لوق لع رد هنس انعم لیوط نامز هلنوکس كنارو

 ثراخ نیا هلبعف كنارو كن : هرم ( هحرا ) معاوا الیوط انامز یاره دلانم

 زوک ذح هدنیبم نآرق حابصلا نب ههراو ردن دنع لولم یتعب رد نع عت هکرد

 ( هه رهربلا ) ىديدملا دصق نوجا هبعك بيرخت هکر ديبحاص لبف نالوا
 ۱ . یا هه ره رب ۃأرما لاق روند هنوناخ هزات نالواقآ یک نعسیندهدننزو هلح رفس

 |[ ید ندنک ازنو مرو ندکلرت دوخای هه وبح ندبک زانورت تیاغبو ةباش ءانعیب
  ةبوط ردعرت یلاوا ةعا یا ةح رهرب ةأرما لاق روید "هننالوا ررتد یکهژولا

 | دارلاف [ ةهرهر تسطب جو هبلق نع قشف ثعبلا ] ثیدحقو حراشلا لاقو
 هاب كافل ههرهرب رانععب هدنوب ىعي رعقلا بيرق عساولا تسطلا ةحره رب

Eیفرح  
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 ازاجم هدهروبزع *فاعم روند هبسک ندا آ قوح هاوا کرد حراش نیژلاوآ زا
 رونید هنسهضراع قم هزيق هدننزوهلاح ( ةهالا ) هلیسهقالع همزالم ردلمعتس |[

 ءاهو كنه ( ةه"الا ) روند ههام هنسهنضراع كحج هکهتن هنسانعم هبصح أ
 یف كنهزمه ) "هالا ( رد هنسانعم نزرح روند هغلنور هلبصف كنهددشم ۱

 مع دوخاب درد هلا هددشم ءاه و هرم كلذک ( ةه"الاو ) هلدیدشت كناه و
 بابلا نم ةه"ا و اه" بيثكلا "ها لاقب : ردهنسانعم كلا هاو ها یا نرو
 لعفت ( ههاتلا و ) هدننزو ليعفت ( هبهأتلا ) هاهوا ءآ لاقف عجون اذا لوالا
 تنه رم ( ها ) ها ینعع هه ان و لحرلا هه"ا لاق : ردهنسانعم هه"ا هدننزو
 هرزوا تف كناه و یرمسک كنز ( هباو ) هلیسانب هرزوا رنک كناه و
 هدازنسا ردما لعفمیسا هل رسک انونم كناه و یرسک كنه ) هاو ) هلیساس

 لزوس ییدلیوس دوخاب ثكشيا ييدلشيا ندهسک ر یعب ردنوحا قاطنتسا و
 مدار الاح ردکعد هلوسیخد زار و هلشیا ید زار ردنوحصا بلط یتسلیا هدایز

 اه ویا اهوبا بودبا لابقا مات هلکلک شوخ هبطاخم هدکدلیوسس زوس نیشنلد رب
 رسک هکیسهلک ها ویشا ردیفرحم هبارلوف اهوا هتشيا زردبا هدازنسا كرهيد
 روند انئدح هلا يوا ناونم هسرولوا لوصومهن دعبام ی ردییب» هرزواف و

 هاو هلیبصن كناه روند اا هسرولوا دارم كعد لوا تکاسو شوجن هملکتم و

 لاقتنا هردصم ردندناوصا لصالاق هداموب هکرد ریقح مجرتم هلیصتف كناه رود
 ردشلتا لاقتنا هلعف مسا ندردصم ییکو ردرلبوصنم یک اهاو و ابو و ابا ردشلتا
 هلینوکس كناهویرمسک كنهنمه ( هلا ) ردطوسبم هدنحرش یضر ٌعیشییصفت یکها

 خراف روشتب زوس هجردق وب هیسک ندیا ملکت ینعی هنسانعم كبسح ردرجز لک
 كلبا ادن بورقیح همدآ رب هدننزو لیعفت ( هییأتلا ) رد ما هلکعد لوا تکاس و
 هادا و هب حاصاذا ریعبلاپ هبا لاقب ردنرابع ندقمرغاج ويد لک ورب هکردهنسانعم
 لاق : رد هنسانعم كلا ادندوخای باطخ ويد یفک یا ییعی لحرلا ابباای همدآ رو

 هل رسکو هلیصف كنونو هلیصف كنهزمه ( نايا ) لحرلا اباي هل لاقاذا نالف هبا

 هدنس هلک تابه هلا هیقوف یان ( تابلو ) هلبفذح كنو ( اباو ) ردزاج لا
E f tetردکعد هد هرین و هدنفق یدشلق ارا زد یه له س | نوا  

 ( هبص ) تنطفامىا ثلاثلابابلا 9 هلتاهایام لوقت ردهنس انعم كلنا كلا
 ناب ) هدبلا ( ردندحم یربطلا هرج ن لعن هک ردیداعسا هدنن زو ریز هلیح |



 ۱ ع هدننزو دادش ( هاّوالا ) عجوتلا و ةياكشلادنع لاقت ةلك یهو هوا لاقاذا |
 ا ربنک دوخای هنالوا نقوم هباعد تباجا دوخاب رونلوا قالطا همدآ یحاص نهم |

 ا دوخای همدذآ تقرو جر بحاص هقفوب یلق دوخاي همدآ عرضتم نالوا ءاعدلا

 ۱ . لاقب ردهتشبح تغل وب و ردکعد نمْوم دوخاب روتلوا قالطا همدآ ملاعو هیقف |

 رلاوا ءاءدناریثکوا هتاچا ءاعدلا نفوموا نقوم یا هاوا لحر

 | هکرونید هنلع یردج نالوا شراع هنمسف نوبف «دننزو هنیغس ( ةببالا )

 ۱ اناا اذا ةبماو اهما ملات هما لاش مت قلو التم ۵ هروک ذم تلع

 | |( ذهمژااو ) ( ةهوهألا ) روئید ةبيما یغد هنویق شمارغوا هتلع لواو ةييمالا

4۲ 

 شلکللش هنک | رداو لقع ( ءومالا ) رد هثسانعم هما هد رلت و هدنزو همظعم

 .( ذهمالا ) هلفع هعم سیل یا هومام وهف لوه الع لحرلا هما لا رود همدآ

raرود ید ما هک هاثسانع» ردام روید هبانا هدننزو هربق هلا هم وضع  

 | هکریدمجرتم رولک تاهما یمج ردصوصخم هنابلوا ندلوقع تاوذ ههما لوق لع |
 | تنم رمه ردما يېزا ردزاو هاقنس« تفل ترد هدنسهدام ما هروک هناي تحابصم

Î۱ تاهماو تاما سب رد هما مبار ردهما تلا هل رک تنه هه ردمآ ینا هلص  

 | هنساوعد هدایزو یفذح هلتهحوب ردلکد لسا ل رخآ اههدحا هلغلوا رلتغل صوص |

 ا ردەنسانغم كمندیا یقلانا ینوئاخ رب مدآ رب هدننزو لعفن ( همأتلا ) ردقوب تحاح
 ] ( ءونالاو ) هليوكس كنونو یصف كنءزمه ( هنالا ) اهذخنا اذا اما همأت لاق |

 | اجا لجرلا هنا لاقب رد هنسانعم قیلوص راهراع یشا ندبعنو تلقن هدننزو دوعق

 هدیمح اذا الالف هلا لاقب رد هنسانعم كلبا دسحو ما اذا یناتلا بابلا نم اهوناو
 ۲ دساح یا هلا لحر لاقب روند دساح هدننزو ( هنالا )

 ۱ او کن یحف teke كنه مه ) هواو 1 ردف وذدحم "ءاه

 ]| یدم كنه هه وآ و هل رمسک انونم كناهو یدم كفلا هآو هدننزو تولاط هووا و

 | هاو یھت كنهددشم واو و كنهمه ( هان واو ) هلرسک نیوتنالب و انونم كواو و
 9 یعب هدب دنع محو و تباکش هکردهلک رب ردتغل چوا نوا یعوج هکهلسهدایز

 ۱ !باولوا لا درد وضع ر دوحاپ هدقدلوا تمسح كلذك هدنتقو تناکش ندهودا و

 ۱ ین نویف رولوا ردصم

 | (د) رونلوا رییعت هلافوا و هلا هوا و هلا هآ هد رعاسل رونلوا ه وقت هدقدبیغآ ۲

 | لعفت ( هواتلا و ) هدننزو لیعف .( هیوأتلاو ) هلنوکسس او یصف كن مه
 ردهدسانعم كعد هوا و كلبا هآ هدننزو | وتو هوا و اهوا هو و لحرلا هآ لاش :

 | هیقفلاو قبقرلا مج
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 هنغ اکا ٠ هکرولوا لصاح توص ر هدموشیخ نداب و ندیم ارز رولوا بیرق
 ندرلن [ هلغلوا فلا هلا ءاي فوذح و رولوا شلوا تبساثم هدرلنس سب راربد

 كنهددشم میم یدنلوا قاحلا هرخآ میم هلاعت هعساب کربت و یدئلوا شیوعت میم یکی

 رواک مزال ین روذح هسیا هدنروص وا هنلوا فیفخ رکم ردرذعتم یلاخدا هلوا

 تنبیکرت اوهلاباط هکهتن ردش رعت فرح هدنتغل یمهلیبق ريج ندنعینیوعت مو
 هکهتن ردبا تلالد هغبرعت دصقلا عم هکلب هنیبعت هسیا ءادن هک رلزبد اوه ماظ
 یرارگتو یدنلوا رایتخا میم یتبم هنبسانم وب سپ ردشلبا صیصتت بابل بحاص

 ةادا یک واو فرح میم هقشب ندنفیدلوا عماج میسا هلالح ٌهظفل ارز رداعد عجن

 باسح كلذک رولوا كما اعد هلبا هیهلا هاعسا عیج كليا اعد هلكنوب سپ ردمجج
 ردبا تلالد هددع ناسقط هل رابتعا تان و ریز ینعی یظفل میم هرزوا ریبک لج
 یجزو هکردزو یتسح ءاعسا نیبم هدنارقو ردنواهلیاسح دحا اي نالوا هدنطسو
 ییحابم لیصفت تاهلالح هظفل و رولوا قفحم يعج هنن هلنهحو ردعماج منا
 (ةهالالا) ردطوسم هدیواضب لئاوا و هدیط ویسدهاو و هدربسفت ما مولعلا رس

 رونید هرلتب و هنسانعمهیح روند هلالي و رددآ عنصوم رب هد هر زج هدننزو هناتک
 هدنوب و رونلوا قالطا هتشنوک و هنسانعم لاله روند هنا یکی و هنساذعم مانا

 هنشنوک ید و هدننزو هنیفس ( ةيلالا ) ردهدرنابز هلئالث تاکرح كبره
 هلت لاقب : ردهنسانعم كعشرود هغللوق هدننزو لعفت ( لاتا ) رونلوا قالطا
 كمردتبا قللوق همدآ ر هدننزو لیعفت ( هبلاتلا ) كش و دبعت اذا لحرلا
 :ردهنسانعم قلوا ناربح هلنیتصف ( هلالا ) هدبعاذا انالف 4۳۱ لاقب : ردهتسانعم
 ربص هنتخ دوخای هنن رمح كن هنسن رای كمدآ رو ریصاذاعبا رلابابلا نماهلا لج رلاهلا لاقت
 هعرحدتشا اذانالفیلع هلالاقب :ردهنسانعم كلیابارطضاو عزحأكب بوبلیا لمحو
 عزفاذا هبلاهلا لاقب : ردهنسانعم قفغفص بوروتک هان هیسکرب یشان ندفوخو هيلع

 رب بودنا كلرواب همدآ رب هلئوکس كمال و یصق كنیم ( هلالا ) ذالو هیلا

 لوالا باسبلا نم اهلا ههلا لاقي : رد هنسانعم كللا نیمأت و صیلخ نداد
 هما "ینلا هما لاقب رد هنسانعم ققوا هلنیتعف ( همالا ) هنماو هراج اذا

 ( همالا ) فرتعا اذا هما لاق ردهنسانعم كليا رارقاو هیسن اذا عبارلا بابلا نم 1

 هما هيلا هما لاق رد هنسانعم كلبا ناعودهع هلئوکس كيمو یصف كنەزمه |
 ردهنسانعم قما رغوا هتلع یرلکدید هما یعسق نوبقو دهع اذا لوالا بابلا نم

 ةييمالا اسیتباصا اذا عبارلا بابلا نم هما تهماو لوهجلا ىلع منقلا تهما لاقب |

 ٠ ىظغل مهللا هک ردلوقنم ندنیققحم ضعب و یدغلوا شیوعت لا نوعبدلوا یدّوم

۲ 
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 ناک دب هللا هنسنر همدآ رو هننطفو هنهم یا هنا لوق رد هنسانعم كلبا

 هرکس ( بالا ) هتئزا یا اذکب هنبا لوق رد هنسائعم قلف مم بولوا
 یا كالا ها هبلعام لاق رد هنسانعم تهاجوو تباهمو تو تمدنع هدننزو
 ( هباتلا ) ةوخوربک یا ذباو ذوچ لافی رد هنسانعم توخغو رکو هنمو هتسلنع
 بانح یلعو ربکت اذا لحرلا هنأت لاقي رد هنسانعم كلنا ربکت هدننزو لعفت

 لا روالهلص هلبفرح نعوو رد هنسانعم كلبا ملنعتو هزنت ند هنسنرب هلبببس
 ]| لسس قوغو هکهیدبدشت كناهوهلنینعف ( هبالا ) مظعتو هزات اذا اذک نع هیأت |

 یئان ندنمهو یرهوح ردېس هدام هپ یرکذ معصوم رد هثسانعم عا روند هیدآ

 ردشللا رکذ یغد هذنس هدام هب یرهوح هکر د حراش یدلبا دارا هداروب

 هکردهدنسانعم هتعت هدننزو لعفن ( هنأتلا ) رد یببم هنیلوق فالتخا یرکذ هداروب
 هنعت یا مچشلا هنات لاقب رونلوا ریبعت كمللوئرف ردنرابع نذقلوا تونرفو هوتعم
 من هرزوا دحاو ئا هدام نالوا *دن رل هنابم كتغاج 3 هلنینخف ) هدالا (

 هوأدنق هللا همجعم یازو نون ( ةوهزالا ) روند هنتلاح قلوا هداد رارقو
 هکردحراش بجعوربک یا ةوهزنا هب لاقب رونبد هکلنیپ دوخو بجعوربک هدننزو
 ثافاقو یف كنەرىھ ) هقالا رداروا یرکذ معصوم هاغملوا ندنس هدام وه ز و

 | هدننزو هياثك ( ةهالالا ) ردولقم ندنلنفل هاق رد هنسانعم تعاط هلنوکس
 تدابع كلبا قللوق هدننزو هب دوبع 1 ةبه ولالاو ( هدننزو هموع ) ةهولالاو (

 | هکدنوخأم ندەداموب هلالح مسا نالوا اج ع عیجسم ییعد هل الا ظل نم و

 باتک ریکعد دوبعم هکرد هنسانعم هولأم هدننزو لاعفا رکم یدا هلا سا
 ۱ كمارک ءالع هدنفح هلالج هظفلو یک یغیدلوا هنسانعم طوسبم طاسبو بوتکم

 .تبهلغلوا هنسانعم دوبعم هرزوا روک ذم هحوهلاو ردراو یرلهفلتخ لاوفا مرکب |
 هتک (فهالاو) رولوا هلاهدنراداقتعاودنعیدنک هلطابمانصای رکدلیاذاختاد وبعم*ل رلتسرب

 ؛ قلیرکت هکهنسانعم قلدوبعم ردهلبعض كنءنم هکیک ةيناهلا رولوا.مسا هدننزو |
 | ترضح هکربد حراش ةيناهلالا و ةهالالانی هبذخت دنءهلا منصلا لاقب رونلوا ریبعت |

 ر ماهواو ماهفاو لوفع هدنسالعا و لحا تاذ هاش لح دوحولا بحاو ۱

 ۱ جتا نکل رلیدلوا ريخ یخد هدنفبرش مسا نالوا لاد هنمظعا تاذ یک یفیدلوا |

 لها ضعب هدنظفل مهللا هکربد ريقح مجرتم ردیسلوا قتشم ريغ و لع لاوقا |
۱ 

 ۱ ميهفنو هیت ههدآ ر یهنسئرب «دننزو لپعف ( هیأتلا ) ردزاج غیب هفالع |
1 

۱ 

۷ 

 8 فرح یشا ندلامعتسا ترثک ؛بولوا هللا اب یلصا نییرصبلادنع هکرلیدید قیقص
 | یهحو تانضیوعت تيم یدشلوا ماغدا و ضیوعت ےم یکیا هن رخا و یا اد

 ۴ هکردوب
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 هنغیدلوا لصو مه یرلرمه رانو راتمعبو هابرسک كو تنم (ا ماو) ۱

 كيمو یعف كنزمه ( هلاماو ) هيبت كيمو یصف كناه ( هلایهو ) رایدلوا بهاذ
 یتیم (40ا نمو) هلیصفو یعط كيمو یرسک كنءرمه (هاماو) هلال تاکرح
 كم ( هل مو ) هاب رلئالث تاکرح كنونو كع ( هلازمو ) هلرسک كنوئو

 مال بلدك ) 4 هللا نعلو ( زد اب السا هکر امف كمال ( هلا ےلو ) هلال تاک

 بق ,ale ر و لما ميول مسق عو *ژرلن وب هلا هحوتفم

 یت هرم ب ک نا رز ا هنن ا باا اش ردغفحو رسصتخح ندا یواش ۰

 i E دد وا ندنع نالوا هنسانعم ٹکر ردلصو نم ریصیلاذتص 8

 ( نیماش) ردیعا لحررب هدنن زو خرذا ( نما ) ردیعج كنيم ارب ز ردعطق ۱
 زدسطاغ كعد نمای نا ردیسا یردارن كمالسلاهیلع فسو هدننزو لیفارتسا ۱

 (نمایو ) هلنیتعف ( نمو ) هلي كن( نب ) ردندباسا نايلا ن ةذحو |
 ردیدآ وصر هلع كنا نو ردندنلاجر ءاتسا ( نمایو ) هدننزو بحایص ۱

J ۱یرضحا دلاخ نب نوی” و رول وا قالطا هرکذو ردیعسا رو (  نوه " 
 ردب دآ نصحرب هدننزو ريب ز ( نیم ) رونلوا تبسن اکا هکمرشب کردە | ۱

 ( نیا ) رولوالرق یسلبنس هکدیسا هن رآ عونرب هدننزو ههافر ( فی ) ۱
 هلواردا ادس تکر و نم ائاد هکزونید همذآ هتسجخ ولروغوا كب هدنت زو مظعم ۱
 نک e 9۳ هفرط ( ةنعلا ) ةکربلا و ناب یاب یا نیم لعنر لاش ۱

 یوا ال هو لا دیه هایصتف كن هددبشم نونو كناب ( هنب) ردیسا كشاف

 1 اس و ردفاضم اکا هثب ماج هدرنصم ردشلوا شاخ هدف ربهم هکر دیبسا

 رد هدي ردت میس

 هب فر هدنع دا رصق هواوو و ( یدلبا تبدح تباور هنن میها زا 9 1

 كناب ( نانو ( رد هب رقرت هدننا ناهفصا باب هدننژو ناصس ( ناو ( ردندآ ۱

 PI رفر هدست ناقل هلا هعذر و رده رقر هدنساصق تيلعب" هلی ۱

 ن نابو هروک نایب كحراش رایدلوا ضرقنم الاح هکیدیا هنئاطو ماوقو هذقل |

 هل صفق راي (نیی) ردفاضم هرلنا نیم ان وب یدىآ نداشت مالساا هيلع حوت ن .ثفای ۱

AREردبعما یداو راي ۳ ءدان رللبخ مات  

 « هزمهلا لصف # «٭ ءاهلا باب *

a)لوفلعكللا لقعتو مهف ییهنسنرپ هلیعفو هلن وكس كنابو یخف تنم(  

 ابیاواا هو هلهاو هبو هلا لاقي :رد هنسانعم كليا رطاخرد هلا رک ج شل دونوا
 ی یا هل هب ؟والوه لاقب و هل نطش م هیسن وا نطف اذا عبارلاو لا نم

 تمذالنو و ندید قبال. هالو تاللا لا ندنکل زبحان نسف لوا ع شعب
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 رکج بناج غاص ارز رولوا ندنفرط نبی هروک هب ین انو رولوا هباذک ندنوق |
 لوس روپ کهن ردپسهنظمو یعبلع توهش و هدارا رکج و بولوا یمسوم

 ردهنسانعم مسف و ردن آ نیو زلوا یسهناش تیفیک لوا هدناو بولوا هدفرط |

 .دهع رب رع هدفلس رولک ناعاو هدنن زو سلفا رولک نما یمب+ ردن ومو و
 هلمسافالع ی رلکدلبا 8 برع هنلا عاص كنقبفر ىلا عاص هدنس و فاحو

 غاص لینوکس كيمو ىف كناب ( نیا ) یدشلوا قاللبا نيج هعسقو فلح
 پل نمایو نيچ هب نج لاقب رولوا یدعتم هلا ءاب فرح رد هنسانعم كمک هبناج
 غاص كنهنسن راب كمدآرب و نيملا تاذ 4 بهذاذا عبارلا باسبلا نم انب اغلا ءایلا |

 هاج اذا عبارلاو ثلاثلا بابلانم ان هنو هنع لاقي : ردهنسانعم كلك ندنفررط |
 هکرولوا ندسالا باب هرزوا ینداع هلکل؛ا دییقن هلناونع هعنک فلوء هنیع نع
 ردهنسانعم كمك هفرط غاص یغدوب هدننزو هلعافم ( ةنمابلا ) رددوقفم یطرمش
 نم و نیا تاذ هب بهذ اذا ه نمای لاقبو نیبلا تاذ بهذ اذا لجرلا نمای لا |
 هدننزولیعفن ( نیا ) نلا ینآ اذا لحرلا نمای لاقي : ردهنسانع. كلك هنتکلع |

 نالفرع لاقب : ردهنسانعم ككهفرط غاص هدرانوب هدننزو لعافت ( نسایتلاو )
 یا هیلع نم لاقب : ردهنسانعم كب ربتو هثنهت نیو نیلا تاذ بهذ اذا نمایتو |

 راسي هرسپ رونید هبناج غاص هلبنتصف ( نیلاو ) هلیعف كناب ( هنیلا ) درب |
 یا انعو ةن ذخا لاقب رد رابتعا هیحا ثب اتو بناج ریکذت هدرلنو ردیلباقم |

 . تکلع نالوا هدنفرط غاص كنهمرکم "هلبق ندروغ دالب هلنیتصف نعو نیک ةيحات
 نوناغو هیام لثم نوناعو هیاع موقو ناعو یناعو ین وهو ردیعا هفورعم

 | هففخیای هتبلا هلفلوا ضوع ندای لبقث قلا ضعبلادنع هکرید حراش ةيناع ةأرماو |
 . دیک ًانفلا ضعبلادنعو روند ید ناب هلاب فذح هدنوو ردمزال كد ینا هليا |

 ریغردکغد ین سايق هدنوو رولوا قاب القثم ءاب هنب هلغلوا لخاد نوجا تبسن |
 هليا رابنعا ىنلوخد *ابلا لبق كفلا رلضعب رلیدلبا ضوع ندای ینلا هرزوا سابق |
 . زی وجم یفذح هلی رالبا رابتعا ینلوخد ةبسذلا دعب راضعبو رلیدلبا راکنا یلیقت |
 نما لاق : رد هنمانعم كلك هتسکلوا نم هلي رمسک كنهرمه ( ناعالا ) رلیدلبا |
 كنسهکلوا نج هلبددشت كنايو ىف كيمو كن ( ینعنلا ) نعلا ینآ اذا ل-رلا |

 ۱ ردموسر زت یاب هدب رعلا ناسل هکربد حراش رونلوا قالطا هنفارطاو قفا |
 لص ینبا هلیحف كيمو كنءنمه ( نالا ) ردموقم هرزوا یاوا ین ییسنو |

 ا دیمما مضومرب و هان عنصب ناك اذا نما لحر لاقب رونید همدآ ناتوط هلبلا

 . هابرسک كن مهانسهبو هلیحف ثيمو كنم مه (هلا نعاو) ردهدرنابز هلبرسک نر لهجه
 3  ےن هج ج س دد کس ت س س
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 ( ناقبلا ( هلوا ردا ناقا نهنسن ییدتشیا ره هکرونید هعدآ لوش هاتف |
 لحر لاق هرزوا ذوذش ردهناقیم نوم رد هنسانعم هنش یخدو هدننزو بار

 كناي ( نیفیلا ) هنقبا الا ايش عمسبال ناك اذا ناقیمو ةن و فافلا ةثلثم شش ||
 لصالاقردندننافص كع "هکرونید هکلیب لصح داقتعازسهبشو كش یهنسنر هلیعف ]|

 نیقب عو انیقب هل لاقب ردشفلوا قالطاو فصو ةغلابم ردلعاف مسا دوخاپ ردصم || ۱

 ( نیقای ) ردندح نیش نبمشاهو رونلوا قالطا همولواو كش هیف سیل یا نیقبلا عو |

 صب رح نوکشود تنه هنس ر هدننزو لجح (نقیلا) ردیدآ هب رقرب هدنسامتف سدق /

 (نیا)ردیدآوصرب هلنیتعف (نشوذ) هب علومیا هب نقب لجر لاقب رونیدهمدآنالوا ||"
 ولتوق هکردهنسانعم تکر هدننزو هرسیم ) ةنيملاو ) هلنوکس كيمو ىع كنا |
 هموف ىلع نالف نع لاق ردیلباقم موشو سح ردنرابع ندقلوا هدنخرقو ۱

 | (نویلا) اکرابم ناک اذا ةنيمو انع مرکک نعو لعجک نمو الوهح نعي یەک نیو |
 ربما ( نییلاو ) هدننزو بحاص ( نمایلاو ) هليخف كيمو كنم ( نعالو ) |
 .یعج كن ویمورواک نمایا یجب كنظفل نعا روند 4بهنسن هدنحرفو ولتوق هدننزو ۱

 تم زوم ( نیتلا ) رولک نمایم ۱

 ابتعاو دع ولتوق یاو قشولتوق هلکنا |
 2 هدراق ردلعءتسم هتاف كلواو كي

 هننای عاص هد ربق ییمو تام اذا نالف أ

 رک و نعالا هبنح ىلع هرقق هعنصو ادا ]

 رلانع لاق ردنرابع ندکمد مولنعن

 و در تن مهم بلا كرت هلا كسم

 ربت اذا ه نع لاق رد رابغ نمد

 EH 1 د)یبم 4 رر صد قاب ۰

 ت: اب ن> لاتس ب رد همدم اعم 3

 هکر د HH كابا اع را ی

 نع هکرب د مججرتم نیل یلا ت
 مالسا | هیلع هنا ثنا ةو رد هد ب ندنفرط عاصو هايف رط عاص هشیارب ۱

 هنسنرب دو ( ناینسالا ) یاب. 1 عاطتساام هما عيجىف نيتلابح ] ||

 كمرو نيم همدآ رو هب كرت ا لاقب : رد هئساتعم كما ربت ا

 هدنزو نيعضلا نعضا ( نیا نما لسا اذا هنینسا لاقت : رد هنسانعم |

 لاقب هنمو ردنمضتم یهغلابمو لضف ردهسانعم ولئوقو ولتکر و نع هلن ةد

 رداد 1 روند هلا عاص هدننژو ربما ( نييلا ) نيلا یا نیلانعا ىلع نی
 ردمنا عجب ندنچا هکرولک نمایاو رولک ناباو هدنن زو سافا رولک نما یه ۱
 رارد,اتبسن هنیع نتکرو ر رابرع ارب ز ردلمعتسم هنسانعم تکرو هم 1
 هنسابعم توقو روزو هکر یا نیم هب لاش و هکر بلایا نیچلالها نم وه لافب |

 یلاعت هلوق هنم و ج زا لاق رول وا ولتوق ندلوص غاص ار ز ردلمعتسم |

Aایا  
 5 ان

 هروک هلوا یانعم رس ةوهشلا ن نو ات هانعم هاتوا بایسالا | یوقاب ان وغ
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 یا [ نيلانع اننونأت منک ] نت اوفو و [ نییلاب ابرض تب
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 ۱ ؛ردهنسانعم قلوا ینجلا ولفارولوا قرهلواشیکک نابای و هارصع هدننزو نانیمطا
 "۹ ةمىف تنأامطا اذا ةزاغملا تناوها لاقي

 | قجوچهلبنوکس كنهبقوف یان و ىس كناب ( نتبلا ) (م تحت ءابلا لف ۰)
 | .روسنلوا ریبعث یقغوط سرت هک رونید هفمفیچ لوا ندنرللا یرلفابا نکع وط
 | الجرج رخ ناوه و اننیا دلولا جرخ لاقي ردهیانعم وب یغد نا هللا همه هکهتت
 | ,هدشنزو لبعفت ( نینبتناو ) هلبرمک كنهرمه ( ناتبالا ) هیدب لبق دونولا
 ا هنيو دلولا ةارملا تنتبا لاقي : رد هن-انعم قمروغوط سر ینحوح نوخ
 سرت ینجوج هدننزو هنسحم (ةننؤلاو ) هدننزو نسحم (نْواا) انتي هتدلواذا

 نالواسابفردذاشوبو رونید هدلوشغوطسرت (نوئیلا ) رونید هوناخ نروغوط

 ليف هدننزو روبص ( نوریلا ) ردن اتبا یلعف ارز هدننزو مرکم ردقلوا نتؤم
 ثاکراو روند هنب رت كنم هبادو ردلتاق رهز هکرونيد هنغامد كناویح یرلکدید

 و وردیع»ا یداورب هلیعف كەم یازو كلاي ( نزپ ) رونید هنسبنم كناوبح

 | هنمو هللا هزم یدا نازب یلصا ار ز ردفرصنمریغ هل رلتلع لعف نزوو تیلع

 || ماشه ینلاولاو یعباتلا دنرم ریخاوبا ردبتسا نطب رب ندنسهلیبق ریجو یار حر
 ردببقل كلمرب ندریج كولم ( نزیوذ ) ردرلب وسنم اكا ثدحنا كلا دبع نا

 ( نسیلا ) رد لوا بقلم نو: دلبا تیاج یروکذم ؟یداو یرلکدبد نزب
 دوخب ندنربثأت یم هارو ندنراغت كنوبق قدلجآ هکرد هنسانعم نسا هلنیتعف

 ( نسب. ), نسا ینعم عبارلا بالا نم انسي لحرلا نسي لاقب ردنرابع ندقلوا
 ۱ ریپ ولشای كب هایحف كنافو كاي 1 شيلا ) یدناوا رکذ هدنس هدام نیس ردعا

 از هاط رغص شمرک هنشابتردو ریبک مجشیا نش لحرلاش رونبد همدآ هدروخاسو

 | رد نش يج روند همدآ رهامو هاکآ ه ونفر هو ردیدآ عضومرو روتید هنس

 || روند هلنالواهبک لوقیعهنکتبارغس هلاك( ةنغبلا)ننغتمىا نفیوهلاقب هلشكنا
 | كليب هلیهجو تفیقح زسههبش یب هناسنرب هلبعفو هلنوکس كفاقو یعفكنب(نقیلا)
 بابلانم انقبو انغب الا نالف نقب لاقب رونلوا رببعت كلطب ندکجرک هکردهنسانعم
 ,لصاح ندلالدتساو رظن هروک هنناب ك-ابصم هکرید حراش هققحو هل اذا مبارلا

 هلغلوا هدنقوف كنفرعمو و زغلوا قالطا هب ىلاعت یراب مع هلغلوا كارداو لع
 ,ندناکو كش ةحازا رد هنسانعم نیش هننبتعف نو زفوا ریبعت نيقبلا ةف رعم
 1.( ناقبالا ) كد هيف سیل یا انقب هلع لاقب ردیلباقم ددرتو كش دار ردنرابع
 اإ یهنننرب هدرلنوب ( ناغیتسالاو ) هدننزو لعفت .( نغبتلاو ) هلل رسک كەز
 ا | هنغبنساو هنقنو هب نهاو هنقبا لاقب : ردهنسانعم كلیب ههبشیب هلیهحو قیقح
 :(ةنغیلاو) هلال تاکرح كفافو ىحق كني ( نقيلا ) هققحو هلع اذا هب نقینساو

 ِ هلا ۲

| 
۱ 

۱ 
۳ 

۱ 
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 | هدننزو هناما ( ةناهلاو ) هدننزو باصم ( ناوهلاو ) هلی كناح ( نوهلا ) |
 اذا ةناهمو ا اوهو انوه نو لحرلا ناه لاقي : ردهنسانعم قوا لیلذو راوخ ۱

 نوهلاقف عقو لاقب : ردهنسانعم یراسک اخو هعضفو یرخ هناهمو نوهو لذ ۱

 ردب رد هلیبق رب ر نب ة نخ نب نوه ردن داسا نوهو یزخایا ةن اهلاو |

 یاوه نوهلا یا یردا ام لوقت ردلمعتسم هنسانعم قولخحم و قلخ اقلطم نوهو

 لاق :ردهنسانعم قلوا ناسآو لهس هنسنر هدننزو نوع ( نوهلا ) قلخایا

 هنمو رد هنسانعم هنیکس و ینانو راقوو لهس اذا نوه نوه مالا هيلع ناه
 لاق روتبد ههنسن نالوا ردقكو ريقحو كاسر ىلع شما لوقت

 یالوق .هدنرلنزو تیم و تیم ( نیهلاو ) ( نيهلا ) ريقح ىا نوه “یش

 راقوو ردففح ندلوا یناث لیس یا نیسهو نیهما لاقب رونی د هب هنسن ناساو |
 هلا دب دشت هکیدد راذععب زونب د همدآ ولرکنل نالوا هرزوا یناو تنوکسو
 لاق ردندنسانعم نوکسو نی هلفیفخ و رد هنسانعم تلذ هکرد ذوخام ندناوه

 كنون و نیللا نم ففخا و ناوهلا نم ددشلاوا "دثتم نك اس یا نیهو نیه لج ر ۱

 هبهنست ناسآ و لهس كب هدننزو لهسا ( نوهالا ) یدبا نویه یک دبس یلصا
 ردلعافرسا وب و لهسایا هيلع نوهاوه لاقي یک ءابصنا رولک ءانوها یعج روند

 هنوهلاقب : ردهنسانعم"یلق ناسآ و لهس یهنسن رب هدننزو لیعفت ( نوا )
 | راقعسا یهتسنر و هففح اذا هنوه لاق : رد هبسانعم فيغو هلهس یا هللا ا

 هبرمسک كنهمه ( ةناهالا ) هناها اذا *یفلا نوه لاقي : رد هنسانعم كيا
 | كهروک ریقح ییهنسن رب هدرلنو هدننزو لعافت ( نوابلا و ةنابسالا و )
 | ( ةنوهلا ) هرقحتسا اذا هب نوابنو هب نابسا و *یشلا ناها لاقی ؛ رد هنسانعم

 | نوه کروم هوا وليرام را نالوا داور زافو وان تب یصف كناه |

 هنالدتعم یک نوه هل رک كناه ( ةنیهلا ) ةدثنم یا ةنوه ارم لاقی ردیتوم

 لع شنا لوقت هتم و ندا لوح نصا رد هاا ى
 | هدفلسو ردیع"ا لحر ر هدننزو دجا (نوهالا ) كاسر ىلع یا كنوهو كننیه |

 ۱ (نواهلاو ) هلي كواو .( نواهلا ) ردیدآ كننوک هبنشود هکردیسا نينا مون 1

 | لغلف هدنجا هکر دفرظ فورعم هدننزو سوواسط ( نوواهلا و ) هلی زاو | ۱
 1 E رونلوا زيبعت نواه ید دا روئلوا قحس و قد 4 هنس سوق |

 نهم

 | كلا هلماعم قسم قفر هدننزو هلعافم ا هدننزو لوعاف يالا ۱ 1

 | تنهزمهو هدننزو ئمطم (نوهلا) اببقفرب یا هسفن نواپیوه لاقب : ردهنسانعم ۲
 ۱ ( نانوهالا ) ولید هرب قروا لوقىلع ردهتسسانعم دیعب ناکم ردزناج هلیصف | ۱

 هر ۱ مبار



VA 

 یدنلوا لادبا هباه یلوا ؛مه ءرکصندقدنلوا بلق هیاپ هی رمح ردلعاف مسا

 لوف لم و رد لمېغم ندنناما رد نتژم یلسا هک ردهنسانعم نیما هدندنع رانسعب و
 هنبه هکر د حراش ردهنسانعم دهاش دوخاب هدنن زو دمت هکر دهنشسانعم نتۇم

  بیقرلایوانعب هیلع هانب رد هنسانعم *یشلا یلع مابف یمجرم هکرد ذوخأم ندریاط
 1 هروفج وا هل رک كناه ( نابمهلا ) ردشلبا ربسفت هلبئرابع ىئ لكل ظفاحلا

 هنیعا هکر ونید هفحراغد و هنسانعم هقطنم روئید هفشوف و هنسانعم هکت روند |

 رج نیبامهو رعنا نابمه لاقب رولک نییام یمجج رارالچ هل بوبق هداوزو داز |
 | هدنو و رد روهشم عاش یدعسلا ةفاعف نب نابمهو طسولاق دشب ةقفنللسیکوهو
 | دادغب هلی كناه هیناه ) ردزئاج ینیلث دوخای رد هدزنابز هللا هموعضم ءاه

 | (نهلا) ردهییاصهکردفلختنب هدننزو هنیهج ( هنيه ) ردپدآهبرقرپ هدنساضق
 | | لاقب : رد هنسانعم قلا هدننزو نينا ( نیئهلاو ) هلیدیدشت كنو و یصف كناه |

 |. تقر هلقابتشا و وزرآ ههنسن ر و یک اذا یناثلا بابلایم انینه و اته لحرلا نه
 | هللا هددش نون ( ةناهلا ) نح اذا هبلا نه لاقب : ردهنسانعم كن رکج بودبا ,
 | |[ روند هغاب نالوا هدنن اي تلا كنهايس هدنجما زوک هدننزو همام ( ةن انهلاو 1
 | ا[ باتو كازوع نالوا هد دب كنمسق هودو رونید هنسهبقت كلبا شلاق هدکبکو

 | | ق ردنلوا بوردنلتوق یهود هلرمسک كنهزمح (نانهالا ) رونید هنسهبام توقو |
 ۱ شفتوا بونلتوق ( نونهلا ) ایوق هريص ىا لملبا هللانها لاقب .: ردهنسانعم
 اإ هلا جا رد هرزوا سابق ریغویو نونهم وهف هلاهنها لاقب رونید هیهود كکرا |

 ۱ [ عونرپ ندروناج یرلک دب د ېب رک هدننزو هبنع ( ةننهلا ) ردنلیق موج وهف |
 ۱ نونو یعف كناه ( نه ) ردیدآ هدلب ر هللا هموبصم ءاه ( ننوه) رذیدآ

  ناوسنهیغیفخ كنونو ىف كناح ( نهلا ) ردهبرفرب هدنج هی رسک كنەددشم
 ا | هدنرفصمو هیدیدت كنون یدیا نه شعبلادنع یلصا كوپ و رونید هنجرف.1
 ۱ لا یعشكناه ( انهاه ) ردشلبا مسر یغد هدنسهدام ونه ینوب فلم روند نينه

 اإ كفلا (انههو ) هلإ دب دشت كن ونو یعخ كناه ( انهاهو ) هلیفیفخ كنونو |
 ۱ ۲ البلقدسا یا انههو انهاهو انها ت لاقب ردناکم فرظ ةلددشت كنونو فذح

 ۲ , همدآ ككيدوس هکیدد راضعب و ردیین فرح ءاه ردکید راو هفحاروش یتعی |

 lH لک هنجاروش .ردنرا اشا هبرق هکهلیفیفخت كرانونو ىم كرلاح رونید انحو انها |
 [  ه4لدیدشت كرات ون و یصق كرلاح رونید انهو انهه هیسک كکيدعا ظحو ردکمد
 1 (نمزنهلا ) رد روك ذم ید هدناب لتعموو ردکعد راو هن هنتوا ردنراشا هدیعب

 مت هدلحرپ ا تعاچ هدننزو لحدرج هلا همجعم یازو نون

 Kiss AO هکردیپ رعم نما دوخا نمجج*یسرافوبو راهوا نیشنمهو

 نوهلا



VA 

 ناديم ( نادیهلا ) ماقتسا اذا-سالا ندابت لاش : ردهنسانعم قلوا تسردو تسار

 رونبد همدا ناداو لیخو نابج یا ناديه لحر لاقن روند همدا ققروق هدننزو
 ناده لجر لاقب روند همدآ ناجا رکو لیقثو قجحا هدننزو باتک ( نادهلا )
 نیرح و ردهنسانعم بصخ قلزوحوا هلرسک كناه ( ندهلا ) لبقث قجا یا
 قلوارتاف ندنتعرع هسکرب هدنزو لاعفنا ( نادینالا ) رددآ عضوم رب هدنساضق

 هل رمسک كنهمه ( نادهالا ) رتف اذا همرع نع لحرلا ندبنا لا : ردهنسانعم
 نسح ( ندهلا ) اهرعضا اذا لیلا نتها لاقت : ردهنسانعم قمردنار ین آ

 بودبا مک یتسهام كمرکتس نالوا هدنرادتقا ةدهع هکرونید هئآ لوش هدننزو
 هرهظب مای رج مک دق ناک اذا ندهم سرف لا هلوا شمالا راهظا زونه

 ردیمحتا مسا ( نوراه ) ردبسا ام رخ ساحر هدننزو نوتیز ( نوربهلا )
 حراشمالسلاامرملع ردردار مال كنیبوم ترضح هکر دبعسا ناشیذ ربمخب رم نعي

 OT E حران نا ) ناراه ) ردکعد تسودو بح نوراه هدهناربع هکر بد

 كناه ( یون رهلا ) مالسلا امیلع رد زد كطول ترضحو ردار كيهاربا

 هلباهددشمیای یونره دوخایهدننزو ةوقرت هونره دوخای هلا مصقو ىح كنوئو
 دوخاب یدنلوا رک ذ هدنس هدام نرق هکردهونرف لوق ىلع ردبعسا تابن عونرب

 هدنادرفم ردعفا نوحا نطب نییلت و قلح محو ردرلهنادرغصا ندربب هکردهلغیلف

 هللا همجت نیش ( نشرهلا ) رد نیبم هلا كبلق هدنضعبو هلی رم كدوع رجش
 ,نیفدشلامساولایا نشرح لحرلاق رونید همدآ شکک یرادروآ هدننزو جرز

 رب و هنسانعم رابغ رونید هزون هدننزو رهوح هللا همجعم یاز ( نزوهلا )
 هلیبقر هلا هحوتفم یاد ( نزاوه ) ردبسا یرد كنعاج ر و رددآ شوق

 اذاهیلع کیت لاق : ردهنسانعم كلا قلناهشب هدننزو لعفت ( نکپلا ) ردیدآ

 روف شوق هدیکرت ردیعا مولعم تاب رب هدتنزو نوزرب ( نویلهلا ) مدنت
 رب هدننزو هینیهح ( هینیله ) ردیوقم یعاجو بطر و راح ردنا یرلکدید

 كعد نیمآ هرکصندکدلبا اعد مدآرب هدننزو هرطبب ( ةنما ) ردیسا نونا | | "
 نما یلصا كنوب هکربد حراش نیمآ لاق یا نما اذا لحرلا نی لاقب : ردهنسانعم ||
 هنیهویدلوا لدبم هباه یخدهنمهو بلقنم هاي یسیرب كنهددشم میم یدیا انیمات |

 راطلا نیه لاقب : ردهنسانعم قلزاورب بوقاق دانق هرزوا ییرواپ یمسق شوق ۰ |

 لاقب : ردهنسانعم قلوا نابهکن و ظفاح هرزوا هنسن رب و فرفراذا هخارف ىلع ||
 كنهیناو یعض كنالوا میم ( نجلا ) اظفاح و هبلع ابیقر راص اذا اذک ىلع نیه

 . فوخ یریغ هک هنسانعم نموم ردشش مسا ر ندانسح ءاعسا هلیعثو یرسک |[ |
 ٠ ندنام اهلنیت مه هکیدانمامیلصا كنو و ردکعد یمدا هدازآو نیما .ندنیشخو | |

 سس ی

ARAریز حس یر و یو  
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 . لافب رونید هلاوبح شوط هنمب افلطم لوف ىلع رولوا شوط هنمب هکروتید
 اهغواب لبق تلجام لك وهوا داسفلا غولب لبف تلج تناك اذا نحاه قانع
 شه نکیآ ریفسو هدرخزونه هکرونبد هنحأنا امرخ لوش ( ةنهتلاو ةنجاهلا )
 | نجه لاش ردردصء ند هروک ذم ؛یفاعم هلبصف كن اه ( نجلا ) هوا شوط
 (انمهلاو ) هدننزو هشم ( ةنججملا ) لوالاو ینالا بابلانم انج هریغو دنزلا
 هل رادمو رصف كثرافلاو ىب كيجو یصف كيم ( ىنججملاو ) هدشزو ابحم

 هدشزو همظعم ( ةنجفلاو ) رولوا فسو هتعاجو موق تعفنمو ربخ ىب
 یدالب یدنک نالوا مولعم ی وص هلغلوا كاب ییوص تیاغب هکرونید هبهقا لوش
 اهدالب لوعف نمالا ةعونعیا ةنج#* ةفان لافب هیهلکج هب یربغ ندنر روغوب
 كل ءزمه ( ناجهالا ) روند هنحاغا امرخ هزات شم وط شه زونهو اهفتمل |
 . لحرلا نوا لاقش : رد هنسانعم قلوا قوح یر هود یوص كمدآ ر هلرسک |

 ٠ قم روغوط بولاق هبک هلفعمآ هبهقا نالوا نوبل تن روغوو هللا ناجح رثک اذا
 تو نعفلف نوبل تنب یهو اب رضاذا ةنانلا ليلا نجمها لاقي : رد هنسانعم
 موج وزادا مه ونچها لاق : رد هنسانعءكمردنلوا نکیا كجوک یزبقو ینالغواو

 ههف اذا هنجه لاقب : رد هنس انعم بقت هدننزو لیعفت ( نيجهتلا ) ارافص
 | كف نچهتسا 1 لوقت رد هنسانعم كم روك مجبق ىب هنسنرب ( ناجهتسالا )
 . هدنزولاعتنا (ناصهالا) ةحقىا ةنمههبفو هرکذ نجهتسیاع اذهلاقبو_هعقتسایا
 . اذلوهحنالعهب راطاتنعهالاق : ردهنسانه«قغلوا*یطوبولب رب وهرا یکیآ هریغصزبق
 | نکیآ رافسزونههک ونمدهرانالغوا لوش هليسهبن رفصم ( ةنصهالا ) :ريغصتثطو

 وجور ماحا یا هر هلغ لاقب هلوا شفلوا وزن ریافص یرللاثما یدنک
 رد هنسانعم قلوا مسپاو نکاسو كمکید هدننزو دوعق ( نودهلا ) رافصلاراغص
 نکاس هدننزو ندع ( ندهلا ) نکس اذا یناثلا بابلا نم انوده *یشلا نده لاق
 لاق : ردهنسانعمقموآ ینحوجوهنکما اذا انده هندهلاقب : ردهنسانع:قلیف مسباو
 هنفد اذا ؛یشلا نده لاش رد هنسانعم كعوک هرب یبهنسن ریو هانحرا اذا یصلا نده
 یتدو رد هدنلزو لیعفت ( نیدبللا ) هلق اذا الف ندح لا رد هنسانعم كنا لتقو

 بویلایوا هدرب رب یمدآ رو هانعرا اذا "یصلا نده لا رد هنسانعم قعوآ یفجوج
 هدننزو هرم ( ةندهلا ) هنکسو هطنا اذا هنده لاه رد هتسانعم كمردنلکا

 | هفرغ ( ةندهلا ) لبلق فیعط رطم یا ةنده ترطم لاقب رونید رومغی یدنسج
 شناناونوکسو تحارو حس یا هنده مهد تعقو لاش رود هغشراب ردعا هدننزو

 هلداخ لاش رد هنسنعم هلخاصم هدننزو هلعافم ( ةنداهلا ) رکذبس اک رد هنسانعم
 رد هنسانعع زوطحو نوکسو تحار یغدو هدننزو هلحرم ( ةندهلا ) هلاص اذا

 بوريك هنلوب شيا هدننزو لعافت ( ندابتلا ) نوکسو ةعد یا ةتدح ىلع وه لاقب

1 
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 یا ةا رم كع دیفحا لاق ریت رابع نینتعاننا تیغ دنمه هراقو دا
 ريما ( نيجهلا ) رکذیساک هنسانعم قمل وا نيجه رولوا ردسم هنجهو ةعاضالا |

 هب راجیسهدلاوو یبرع یردپو میل یا نجمه وه لاقب رونید ۵ هبامورفو ےئل هدننزو |
 نجهیعج روندهمدآ نالوا لیصاوربخ ندننهح یسهدلاو یهج یردب لوق ىلع نالوا |

 نیحاهمو هدنن زو نانطب رولک نانجهو هدنن زو ءارما رولک ءانجهو هلی كناه رولک |
 یھج رد هنیج یننوم ردندنلببق حمالمو نساح ران وب هروک هنناپ كحراش روک هنحاهمو |

 نیحهوه لاقب هلرسک كناه روک ناجهو رولک ناجهو هلی كناح رولک نجمه |
 هسح و هکر بد حراش هما نم ربخ هوبا نموا هما نم دلو ییع یا هنیح» یهو ۱

 یوص نیجه و ردهلا دصق هنغلطاب كنسنح هبلاقص و مور یالطا نيج كبرع |

 لاق رونبد هریگزاب و هنا نابلوا لبک هدردلناطسا ی نالوا مر یا
 هدوس وبوق هنایم نالوا زوغآ هنو دوس هنو قیتع ریغ یا نیجه ةنوذرب و سرف

 (ةناجهلاو) هلبخكناح ( ةنجهلا ) ًابلالو جیرصالیا نيجه نبل لاقب رونلوا قالطا
 لاش : رد هنسانعم قلوا نیجه هدننزو هموع ( ةنوجملا و ) هدننزو هاما

 ( ناجملا ) انیجه ناك اذا سماخلا بابلانم ةنوجهو ةنابهو ةنيه لجرلا نجه |
 یانحاذه ] ههحو هلا مرک ىلع لوق هنمو روند هئيش هدیرک هدننزو بانک

 و و روند هبهویم نالیروشود ندحاغا انجو هصلاخ و هرابخ یا [ هیف هناجهو
 هکر د وب یاشنم ردیلوف ۰ هیف لا هد ناج لکذا « ۍام ردندناتما بورس
 هجن ندنارتا نکیآ لفط زونه ورع یسداز هریشمه كريما ما شرالا هم رح

 بودا لکا هدنرلقدلوب راتنم وا یرلقیفر بوقج هکمروشود راتنم هلبا لافطا

 تسد یمن یرقیفر دوعلا دعب یدبا ردبا ظفح هدنیبح نوحا یسیاط ورع
 ضرع هنسیاط كرهديا دارا یروبم مالک بورقج یک هدنببحو رو |
 دب عضو هب 4: رب ال صا ندنیلسم “ف هدنر كهورغ ینو ىلع ماما و یدلیا |

 هب هقا و لج فیطل وليون قآ ناجه و ردشلنا دارا هدننعخ نایب یکیدلیا |

 ءاي یا ناجه ةقا و نیا یا ناجمه لجب لا رونلوا رببعت هام هکرونبد
 لا ردرارییجو درفم و ینومو رک ذم هدنو روند هبهود كاینح و ییوص و

 لصالا م رکو بیسحو مارک یا نجمه لاقبو ناج لباو ناجه ةقاو ناجه لج
 لاقب رونبد هر یوصو كاب یغاربطو بیسح یا ناجه لجر لاقب رونید همدآ
 رونید هفلوالیصاو بیسح ردساهدن زو هتک ( ةناجهلا ) ةع رک یاناحهضرا

 هدشقاچرب هدننزو بحاص ( نجاهلا ) بیسح ناجا نيب یا ناجوه لاقب
 ةدحاو ةحدق یروال ناك اذا نحاهدنز لاقب روند هغامقج نالوا زاهقج یفتآ |

 هنشیج ی شلاف هبک لوا ندنتفوو روند ههریغص شاریو هرا غ ولبلا لبقو
 ۳ ا

۴ 
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 لجر لاقب رونبد همدآ هصق نیلاف یسهدوک نهوو هفعض اذا هنهو لافب رولوا
 هحهرکستعاسرب ندنسیرازههک دوځایهلر ادم یسبراب هصکو ظبلغ ربسنیانهو
 لیالانءنهومو نهویطم لافب هدننزوسل# ردهانعموب یغدنهومهن رونبد هنفو
 ردهنتسانعم تمربک هروبم تثو نهوو هانم هعاس دعبوا لیلا فصننم و یا

 ندوب هلرمسک كن هرمه ( نابالا ) نهولا ةعاسق لخد اذالجرلا نحو لا |
 | نهولا ةعاسق لحد اذا لحرلا نهوا لا : رد هنسانعم كم ربك هروکذم تقو
 ( نیهوقلا ) هفعضا اذا هنهوا لافي : رد هنسانعم قلف فيعنعو تسس یدآرو |

 هنهو لاق : رد هنس انعم فاق فیعضو تسس یمدآر یغدو هدنزو لیعفت
 روند همدآ فیعطو تبت ( نوهولاو ) هلرسک كناه( نهاولا ) هفعسا اذا |

 رولک نهو یمچ فیعض یا ةنهومو ةنهاو ةأرماو نوه ومو نهاو لجر لاقب |
 روند هنروع نالوا لبنت هدنباب كملشيا شيا هلي كواو( هنانهولا ) هليمسكواو ر
 هکردبسا جر هنوک رب ( ةنهاولا ) مايقلا دنع رونف ابف ىا ةنانهونآما لاقب |

 هدرلرمط یریاکدید نیعدخا دوخای هدنرلوزاب دوخای هدنرلزوما هدقدلوا ریپ ناسنا |
 یغاشاثلا هک روند هیوکیا هصفو ردحر یرلک ديد رابط حر كسان رولوا ثداح

 رونید هیوز ابو ورونید هنکیک هغ روک | نالوا هدافق لوفلع ردفح هلوا وکیا |
 یرلنآ بولوارظا هرزوا رلداغرا هکر وند هبسک لوش هدنزوریمآ ( نیهولا ) |

 هایسهدننزو نبا ( نیولا ) ردقحهلوا ینما هانهلوا ردبا ارغاو قوس هکلشیا
 ردبدآ عبصوم رب هدننزو یرکس ( یقیو ( روند همزوا !

 لاقب روند هکحتروا هدننزو روبنسهلا هدحوم یاب ( نوبهلا ) (۰ هاهلالصف ۰) |
 دوعق ( نونهلاو ) هدننزو نتن ( ننهلا ) توبکتعلا ىا نوبهلا هيلع تن |
 " ندر رومغی هدننزو راک دت ( ناضهتلاو ) هل اصف ( نانتهلاو ) هدننزو |

 هک رولوا هدایز ند رومغب یرلک دید لطحوب لوق ىلع رد هنس انعم كلکو د |
 بولپنک تعاس رب دوخای قاب فیعنم هرزوا قلوا لصتم دوخاب رولوا هروب

 ان انتهو اونهو انتهءاعسلا تنته لاقب : ردهنسانعم یتغای هرزوا ىتاي هنب هرکس
 رطموا مادلا فبعضلاوا لطهلا قّوف وهوا تبصنا اذا یناشلا بابلانم اناتعو |

 تت ابن لاقب : رد هنسانعم نته هدننزو لعافن ( نالا ) دوعب مث رتش مث ةعاس |
 هخو هدننزو روبص ( نوتهلاو ) هدننزو بحاص ( نتاهلا ) تثتح ىنعم ءاعسلا

 بتک رولک نته یمج كنلتفل نوتح رونبد ها ندبا رطاقت هرزوا روک ذم
 قوجهدننزو هحرحد ( ةنمتهلا ) هدننزو عكر رولک نته یعج كنناهو هدننزو |

 هفرغ ( فنجملا ) مالکلا رثکا اذا لحرلا نقه لاه : رد هتساتعم كلئوس

 یهو ةنجه مالکلا ذح ىف لاقب ونید هروذحو بیع ندا بویعم یالک هدنزو |



۷۳۷۹ 

 : رد هنسانعم ققثوات بوروعس هبثر تیابن ناویح هدننزو لعفت ( نعوتلا )
 ردهنسانعم كلبا باعیتسا یهنسنر و نمسلاةیاغ تغلب اذا منغلاو لبالا تن ون لاقب
 هلبنوکس تك همجحم نیغو یصف كواو ( ةنغولا ) هبعوتسا اذا *یشلا نعوت لاق

 كلا مادقا هدکنج هدننزو لعفت ( نغوتلا ) روند هیسد شکک یسیرخا
 لوكس كنافو یصفواو ( ةنفولا ) مدقا اذا برا ىف نغ“ وت لاقب رد هنسانعم

 ككا بولازآ هدنژو لعفن ( نفونلا ) ةلق یا ةنفو هب لاق روند هنلزآ
 هدننزو لقوت هلفاق ( نقونلا ) لقو صقن اذا *یثلا نفوت لا رد هنسانفم
 لبجلا ف لعولا نفوت لاش رد هنسانعم قغآ هغاط یرقو كبد هکردیفدارمو

 لاقت رد هنسانعم قملوآ نحرکوک ندهوب هل رمسک كنهنمه ( ناقیالا ) لقوت اذا
 هردخو راک زیهرب نمادک اب (ةنوقولا) اهنا نم ماهلا داطصا اذا لحرلا نقوا

 هدرلغاط هدننزو هفرغ ( ةنقولا ) ةردخ يا ةنوقوم ةيراج لا رونبد هزبق

 كرلرباب ضعب لوق ىلع روند هروقج نالوا هدریو رونید هنکنود شوق نالوا |
 یندهنفا هک هتن رولکتانقو یعج رونید هنیکنا نالوا «دنزرط روقح هدنراتراط

 هاتف كواو ( نکولا ) رد هلدبم هکرید حراش رولک تانقا یجب رد هانعمو |

 لزام ( هنکولاونکولاو) هلنیتض( هنکولاو ) هلیئالثتاکرح كواو ( ةنکولاو ) |
 هنکومو هنکوو هنکو ىف رئاطلا لاق رونید هنس هو "شوق هدنرنزو هلزنمو |

 نوکوو هلی كواو رولک نکوو نکوا یعج كنظفل نکوو هشع یف یا هثنکومو ||
 بابلا نم انکو لحرلا نکو لاقب هنسانعم كروب كب رولوا ردصم نکوو رولک |
 شوقو سلحت اذا لحرلا نکو لاق رد هنسانعم قمروتواو ادندش راس اذا یناثلا |

 ( هنک اولا) هنضح اذا هیلعو هضیب رئاطلا نکو لاق رد هنسانعم قعصب هطروم
 ردیدآ هعلقرب هنک او ةننعاح یا ةنك او ماج لاقیرونید «راشوق ناتب هد هطروع ' ۱

 ( نلوتلا ) نکن اذا لحرلا نکوت لاقن ردهنسانعم كعثلرب هدننزو لعفن( نکوتلا)
 لجرلا نلوت لاقب رد هتسانعم كلتا ناففودایرف هدنمد.تبیصمو مام هدننزو لعق |
 یدالوا كمدآ رب هدننزو لعفن ( نموتلا ) بئاصلا دنع حایصلاب هنوص عفر اذا |

 كنونو یصف كواو ( نولا ) هدلو رثک اذا لجرلا نموت لاقب رد هنسانعم قلاغوچ |
 رایکنج هکرونبد هبهرابراج ندنماسقا زاسو رد هنسانعم فعن قلنوز هلد دشت |[

 عباصالب برضب یذلا جصلایا نول اب صقرب لاقب رارالج هلبراقمرپ رلکچوکو ||
 یحفنواو( نهولا)ردبوسنماک |ینولا"یضرفلانیسح رددآ هرقرهدننلاباناتسهق نوو |

 قرهوا مسا ردهنسانعمقلوا فعن و تسس و كش وکهدلعو راکمدآ ر هلبصف و هان وک کناه و

 انهو مرکک نهوو ثروک نهوو دعوک لجرلا نحو لاقب رونلوا لامعتسا ندا |
 یدعت«هنسانعمكلیا فیعضو لمعلا یف فعضیا نهو هيف لاو لمعلا ف فعضاذا |



 ۱ هل لل” ذناذا هلج را نموت لاقي : ردهنسانعم للذت هدننزو لمفن ( نیسوئلا )

 هب نشا لافب : ردهنس انعم لوا لصنم هبهنسنرب هدننزو قافنا ( ناستالا )
 هلف لاقب روند هباف نانلوا رببعت هفوک هلل رسک كم ( ةئاسبملا ) هبلسنا اذا

 1 ام رخ هکر دباف ر هدنزرط لاوح هدننزو هسنکم ) ةنسیلا ) ةفقلا ىا هناضبلاب

 | لوكس كن اطو هلنينضف( نطولا) ردیضاوم یمج رولوا جونم ندنغ اربب

 | هنطو بم لک لاقب رونلوا ریبعت دروب هکر ونید هلزنم نالوا یه اکتماقا كناسنا

 1 روالوا قالطا هنر وخآو هنیلغآ كنسهلوفم نوبقو رفص كلذك هنماقا لزنمیا

 ۱ قوا م .ةم هددروب هلیئوکس كناطو یصف كواو ( نطولا ) رولک ناطوا یعجج
sRهب ماقا اذا یناثلا بابلا نم , انطو ناکلابو نط ولاب نطو لاقب : رد  

 | نطو ین هبنطوا لقب : درهنسانعم نطو هلیرسک كن ءرمه ( ناطیالا )
 | ( نیطوتلا ) انطو هذا اذا هنطوا لاقب : رد هنسانعم كمندیا دروب یرب رو

 وا ی هبطو,لاقب رد هنسانعم كعدبا دروپ یربر یخدوب هدننزو لبعفت

 ۷ : ردهنسانعم لق هدادرارق یئآ بودنابلق طب رییس هب هنسنر سفنلا نیطوتو

 نطو یر هدننزو لعفت ( نطوتلا ) اهدهم اذا هبلع هسفن نطو لاق

 لاقب : ردهنسانعم كمل رب ب وتاب بلف هب هنسن رب سفنلا نط وت ها هقالع وب ردهنسانعمقغن وط
 | لاقب : ردهنسانعمكمندبانطو هدرب رب ید و (ناطبتسالا)تدهمت اذا هيلع هسفنتنطوت
 کردی تابوت تیم( نطاولا ) انطو هذخا اذا ناکلاطوتسا
 | ثبثا اذا لاقب ردنر ابع ندنرلرب فقوم هکم نطاومو روند ھم نالبوط نطو

 | أ ندنرالعكنح برلا نطاومو اهفقاوم ىا انل عداف نط اولا كلت ىف تققوف ةكم

 | ( ناطبلا ) اه دهاشم یا برا نطاوم هذه لاقب هنس انعم هاکتچ ردترابع
 | | نداروا ینبراتآ یشوف هک رونبد هرپ لوشو رونید دنتباغ كنهنسنرب هدننزو نازيم
 | ا كنهفاسم لواو ردماقم كج هديا نطوت نوحا رلنآ هک ایوک راردبا لاسراو نیبعت
 ا کا لواو .روتبد ءایمو ءا دیم رولوا یمنم هدنآ یمن رکس هنرانآ هک هنتاخ

 نطوب تیحنم یا ناطیلا نم لیخا لسرا لوقن رونید نادیم هننیام كعنم وم
 رد هنسانعم تقفاوم هدننزو هلعافم ( ةنطاولا ) قایسلاق لبخا هنم لسرتل

 هل وكس كنبعو یحصف هلواو ( ةنعولا ) هقفاو اذا سالا ىلع هنطاو لاق

 1 نالوا زا تابنا تان الصا ضعبلا دنعو هبلصیا هنعو ضرا لاق روند هرب

 | كواو رد ناعو یمج روند ید نعو اکاو روند هنحرا روو یا

 ا لوپ نالواهدنزوم كرلغاط و رونبد هنناشن و رثا كنس هوب هج رق هنعو و کا

 |[ كواو ( نعولا ) رولواهیبش هرارمط ندبا تابنا عن رش هکرونید هرلرمطلوب |
 ۱" ۱۵ ایه بیم _ رونید هرپ قجهنغص و ردفدارع هدلوا یانعم هللا هنع و هايف |
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 قدلجا یرغا. هلب سک كنز (ناسیالا ) نسو ینعع ا را ناقش ۱
 ایشخم هنلعح اذا رگیلاهتنسوا لاقب : ردهنسانعم كليا دوخب یمدا یراخ كنويق, |[

 همون ف هب نسو ملام نالف قزر لاق ردابعتسم 4 تسانعم كمروک ایژورو هيلع,

 قعثآ بوبلاقش هدوش وا یبهقان روغو هدننززو لعشت ( نسوتلا ( های ور ف نعي

 ةأرملا لحرلا اذكو ةْمان یهو اهانا اذا ةفانلا لحفلا نسون لاقب : رد هنسانعم |

 دوخ! یدآ یراخ هکر ونند هب ويق قدلحا یا هدننزو هسک ( ةنسولا ( 3

 هدننزو یب رع ( یتسولا ) ردیذآ عنصومرپ هللا هحوتفم میم ( ناسیم ) هیلیا
 یا یتسو لجر لاق ېک راوجشرب رونید همدآ نالوا رلکبب بویلقو وا قوچ

 یلسک یا ةنوسوم ةارما لاقب روند هتروع لبنت ( ةنوسولا ) سانلا رک "

 لاکا قلشوق هلغملوا رروک نشا بویم و وا قوح هصک ار ز رد هحدم هدن رلقح

 هدماکنهلوا بوی وا مدقم هلغملوا ققوروما قلعتم هماشحا لاوزرلا دعب كاذکر دا

 نهقحق جام یضخضلا ةن اسم هنالف لاق ردنا تاعام هدهب هلولبق اصوصخ | سو وا

 روشنبد هنصرا ریکسموتو کیک وب هلبعف كنهمحم نشو كواو ( نوا (

 اادو هنسکناخ كمدآ رب هدننزو 7 ) نشوالا ( روند هبهود نیلاق یسهدوکو

 هج هلی یتماعط ,بولوا نش هلکنا بودیا ددرت کا هشيم روا هنمزالم

 هان هکردتل هدندنفل ناسا اا نر هلواو ( نانشولا ) هماعط ۳
 نشو لاق : ردهنسانعم قلازآ وو هدننزو لعق ( نشوتلا ) رود

 رونبد ههرواجم كجوک هلئوکس كداصو ىح كواو ( ةنصولا ) لق اذا ءال
 كنهمجم داصو یعف كواو ( نضولا ) ةريغصلا ةفرخلا یا ةنصولاب هصسم لاقب

 یبهنسنرب دوخای قملتاق هنب رزوا كنب رب یرب بوکوب ینسازجا كئیشرب هلنوکس
 هضعب یتئاذا یلاثلا بابلانم انضو *یشلا نضو لا : رد هنسانعم كليا تفئسا

 اذا عسنلا نضو لاعب ٠١ رد هنسانعم قموقوط نالوقو هدضنوا هفعاصو ضعب ىلع

 شیشلتاف بولبکوب "هرزوا یرب یربهدننزو ریما ( نیضولاو ) (نوضولا ) هجن
 یھی شفق وط ندلبق دوحاپ ندهشرت نضوو روند هب هنس شلوا فسا دوخاپ 1

 هلی كواو رولک نضو یعج ردصوصخ هنالوا ندنیشیم لوق ىلع روند هالوف " 

 راربد ةبادلا نیو قلق هدر كجید یدلوا نوب ز بویلفرآ كب هباد راب رعو 1
 دوخ a ولهفلح قبص لوق ىلع رونی ههرز شنروا ) ا | ۱ ۱ 5

 ره اوجابوا وا نيتفلح نيتفلحةج وسنلاواجسلاةب راقماواةج وسام ىاةن نعوم م خر لاقي |

۱ 
۱9 
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 3 اذ
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 || لدعلا نزلا لاقب ؛ردهنسانعم قلوا كنسمهو رار هلا رخآ *

 ۱ وه لاقب روند هثبش نالوا ول رکلو یوق ندرئاس ( نزوالا ) رغالب لدتعا اذا
 ۱ | نزواوه لاقبرونب دهامدآ نالواولتهاجو ندرئاسو نکماو یوفا یا هربغ نم نزواوه |
  نیزووه لافب ردلمعنسم هنسانعم تباثو لیصا هدننزو ریما (نزولا) میهجوایا |
 11 ۱ نزاوثلا ) روند هزو رق لهحوا شلوا نوسطم یک نوا هلیسا یا یأرا |
 ۲ (ذنازولا ) واست یا انراذا انزاون لاقب : ردهئدانعم كمكربارب هدننزو لعافت |

 ۱۲ قلوا لیسا یوف یوف یمهلنح المو رکفو یأر كمدآرب هدنن ز و هناما
 اأ یارلا لیسا ناك اذا سماخا بابلانم .ةنازو لحرلانزو لاقي : رد هنسانعم

 )۲ ه,هنسنرپ هدنزو لیعف ( نزوئلا ( ردعنع ومرب هدننزو نزح ( نزوم ) |
 | هش نزو لاش : رد هننسانعم قلق هداد رارق یآ هدننهذ بودبا بلق طبر

 | لاقب : رد هنسانعم نیزون هلیرسک كنءرمه ( نازبالا ) هیلعاهنطو یا اذکلع
 |( فنسولاو ) هلیحفف كنیسو كواو ( نسولا ) ابنزو ینعع اذك ىلع هسفن نزوا |

 .هکرونیدهنفلرغآ وقیوا هدننزوءدع ( ةنسلاو ) هدننزومرم ( ةنسولاو ) هلاح
 . هکلزوس بوشلرغآ زوک نکل نللا شور« زوکو هبلفزونه رولوا ضراعهغامد

 درک هدنح الطصا فیک لهاو هملکشو هلقووا هدنکرتو کنی هدیسزاف ر ۱

 ا ردیثلاح هظقبلاو مونلا نيب نامه هکر ونید هنلوا كن وشوا لوقىلع روئلوا رییعت |
 سپ رولوا ضراع هزوک هج رادقهرب ندنآو هبلق هک روند هفغغما ضعیلادنعو ۱

 . ردجراخ ندندح مونوبو ردلوا لوق نالوا حاو رولوا یسهبنرم ترد كنوقیوا
  ساعللاوا مونلا لواوا هلفلیا ةسلاو ةنسولاو ةنسولاو نتسولا هذخا لاق
 بابا ن هنسو هنسوو هلسوو انو لجرلا نشو لاقي رارولوا ردصع ةداعمأوبو
 شم الجآ یزغا هدید. تدم نسوو ساعئلاوا هلوا وا مونلا ةلقن هذخا اذا مبارلا

 | هبلع یشغ اذا لحرلا نسو لاق : ردهنسانعم قلاب ندنس هحار زيتودب كنويق |
 | هک ردلهعتسم هنس انعم تلفغ هنسو رد هنانعموب ید نشا هک هتنرثبلا نتن نم |
 یمچ ردلمعتسم هنسانعم تحاح نسوو ةلفغ یا ةنسق وه لا ردیمزال یانعم |

 ۱ تطق لاو یتحاح نم یا یتسو نمالو یه نم وهام لوقت رولک ناسوا |
 |[ ( نانسوباو ) هدننزو فتک ( نسولا ) ابناجاح اهراطوا یا ءالانم ابناسوالبالا |
  نالوا رلکنس بوبلق وبوا قوج هدنن زو نازبم ( ناسیلاو ) هدننزو ناشطع |

 نانس وو نسو لحر لاق رد ناسیمو هدننزو هحرف ردهنسو یوم رونید همدآ
 | زد رللعاف مسا رلنو هساعن رثک اذا ناسیمو یتس وو ةنسو ةأماو ناسیمو
 .  همدا ناسلقووا بولوا ساعن هدنز وک سب ردرلامعتسم یند نوجا هغلابم

 ا رد هنسانعم قلقوبوا (:ناسیتسالا ) روتلوا قالطا همدآ نالوا هرزوافصووب اگادو |

 یش هنسار و نر

1 
۹ 



 تسا رونید هرید هدننزو هبنالع ( ةيارولا ) ردبدآ هب رقرب هدنساضف زی ربت |
 هلواو ( نزولا ( ردیعا كنم آ هدعقلاذ هدفلس هدننزو هرم ) هنرو ) هنسانعم |

 : ردهنسانعم قم راط هدننزو هدع ( ةنزلاو ) هلن وکس كنهمجم یازو یضلف

 قح راط ی هنسنر نزوو هنفخو هشت زار اذا هنزو انزو هزب هنزو لاش |
 یفح هرم هردلاق كم دار و رولک نازوا ردهنسانعم لاقثم روید هش
 رولوا یرادق« كند ثلئاپ فصن ن یراید رجه هکروند هنس هموک امرخ ۱

 هلکلیا عولط مدق ندنزدلپ لیهس هکردیما زدلبرب نزوو رولک نوزو یج |
 قالطا هنحاعم كغاط لبجلا ةنزو لبجلا نزوو راردا نظ یزدلی لیهس یآ |

 كنهسک مان مسید نب بیبش نزوو هناذح یا هتنزو لبا نزو اولزن لاقب رونلوا
 لاق ردلمعتسم هنسانعم نیمضو صرح قلناروا ی هتسنرب نزوو ردیسا یمزف |

 بسن هکردهنسانعم نزاو دوخای نوزوم نزوو اهزرحو اهصرحاذا ةلخلارغن نزو |

 قالطا هتسوشرق كنهنسنرو نزوا وا نوزوم یا نزو مهرد لاش ردهرزوا
 ردهنسانعكلنا عیطقنو مظن رعش قفاوم هرح هدهیدا حالطصاو ؛یعساک رونلوا

 دشرو لقع كناسنا نزوو نازل اقفاوم همظنو هعطق اذا رعشلا نزو لاقي _
 یأرلاو لقعلا لماک یا نزولا عجار نالف لاقب هنمو رونلوا قالطا هنسهشیدناو |

 یند هنوزوم روند هئروع رودو نالوا ییاردو دشر هدنن زو هرم ( ةنزولا ) |

 ردیبقل كلحر رب ( هعبس نزو ) ةلقاع یا ةنوزومو ةنزو ةأصا لاقي رونید |
 (نازبلا) نزولا یا ةنزولا نسل هنا لاقب ردعون ءانب هلل رسک كواو ( ةنزولا ) |

 یدنلیراب بوئلاتروا زدنوکراب رعو ردنزو تلآ هکرونید هب وزارت هل رسک كميه |
 لاق ردلمعتسم هنسانعم دادو لدع نازیمو رلرد راہلا نازبم ماقتسا هدرب كجید

 رادقهو لدعلا نازبلاب دارا لبق [ نازبلا ف وفطتالا ] ىلاعت ةلوق هنمو حراشلا |
 ر هدننزو هلعافم ( ةنزاولا ) هرادقم یا اذک هنازبم لاقب ردلمعتسم هنیانعم
 قلوا هب وشرق وشرقو هلداعاذا هنزاو لاقب : رد هنسانعم قلوا رار ههنیسن |

 كلبا تافاکم هنس هعینص كمدآ ریو ها ناو هلباق اذا هنزاو لاش : ند هناا ۱

 هرلواو (ةنازولاو ) ( نازولا ) هلاعف ىلع هاف اك اذا االف نزاو لاقب :ردهنسانعم |
 هتنزو هنزو وه لاش روند هئبش نالوا جام كنهنسنر یک هنزو نزو هل رسک |

  یندو هل مک كواو ( نزولا ) هتلابق یا هتنازوو هنازو و فرظاا ىلع ابصن
 ازو مدد اذه لاق یک هحوتغم واو روند هب هعقا مان یس راط دوخاپ شاتراط

 لاقب : ردهنسانعم قلتراط هدننزو قافنا ( نازالا )ا نزاوروا نوژوم یا نزوو
 اذا مهاردلا ن نزا لاقب : رد هنسانعم قلا دقن یهعفاو تنزف مها ردنا 4 تنزف

  یعشلا نزو لاقي: رد هنسانعم قلوا نوزوم ,قفاوم هعیطقن رعشو اهدعتا ۱



 هعقنو 4 اذا یناثلا بابلانم ان ادوو اندو يتلا ندو لاقب : ردهتسسانعم نقلا |

moo me 

 و ) منت نوا ارینکنهدتبیانالفنروتب لاق ۰ ردهنسانعمقلواهرزوا معنوزان

۷۷ِ 
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 دوخا هریخهدننزولعفت ( نخوللا ) داسفیا ةنخ و هب لاقي : ردهنسانعم داسف
 (( ندولا ) دصف اذا مشوا ريخ ىلا نشون لاف : رد هئسانعم كلبا دسف هرمش
 بوساپ یی همت 1 هد زو بانک ) نادولاو ( 4 و كلادو یصف واو

 ندو لافب : ردهنسانعم كمروک هبل زوک یت امهمو زاهح كنوناب نالوا نیلکو
 لدو لاقب ؛ ردهنسانغم ملاصق ییهنسنرب ندوو الع مابقلا یسحا اذا سورما

 ام هاب رس اذا اصلا هندو لاش : ۰ رد هئ بانعم قعرراو هرس اذا ادو "ی

 ندوو یو هرزوا قلوا دوخام ندانعم و یطظفل ڻ ادمم هدساسا ا ش

 اندو ةأ رلاتندو لاقب رد هنسانع» قعرغ وط قحوح هروحو هربخ نوتاځ

 ( نودوللو ) هدننزو ربمأ ( نیدولا ) اب وانم ادلو تدلو اذا عبارلا بابلانم

 یربلکک سکوکو كروکو ینو نودوهو رونید ههنسن شا بولیصاب هب وص
 ۱ رده ودوم یئوم هم دا صقان یفلخ راط ىس رغیو هصق یر وقو یرلهغ رو و

 . نبکتلاقیضلا قلخا سفانلا نیدیلاو حاولالاو قنعلا ریصقلایا نودوم لحر لاقي

 ةريغص یقنعلا ةربصف هلخد یا هنودوم ةارما لاقب رولوا انعم ر یک یس هفک

 (نیدونلا ) وان یا نودوم دلو لاقب روند هفحوج هروج هریخ نودومو ةا
 | هاذا هلڌو لا : رد هنسانعم ققلصا هب وص ېب هنسنر یخدوب هدننزو لیعفت

 ( نادنالا ) هرضق اذا “ئهلا ندو لاقب : رد هنسانعم قعلصق یهنسنرو هعقنو
  هثسانعم قعلصاو ردهتسانعم ققلحا بو صاب هبوص ین هنسن یخد وب هدننزو قاشا

 (نادنالا ) عفتناف هعق یاوه ندناف دلملا ندنآ لاقب رولوا مزالو یدعتم هلغلوا
 .هرصق اذا "یشلا ندوا لاق : ۰ ردهنسأن# قعلصف 1 هتسن ر هل ریسک كنم ره

 تدلو اذا دما تندوا لاق : ۰ ردهنسأنعم قمروغ وط دلو هروح هربخ تروع و

 نصغ لاقب روند كب نسا مالمو هزات ورت هدن زو رجا ( ندوالا ( ایواص ادلو

 (" هندوا ) ردینآ هب رقرب دنن تار هلا شعم ندواو معا یا ندوا

 رتنداروا ۳ والا ثریا رع ۾ ی دواد ردهبصقر هدنساصق یراخت رایعف تند

 نالاذا دلشا ندو لاش : ردهنسانعم قعشعوب یرد 0 ( ندوتلا )

 ها هبیعم لاذ ( نذوتلا ) روند دلو هروح هراخ هدنن زو م کم ( ندولا )

RAهب ذوب لاق : ۰ ردهنسانعم لب وحمو فر . l5l.قانو هف مه  

 هلآ هرو کم لاد ( نان اذو ) هبا اذا هنذ وت لاقن : ردهتسانعم كملبع

 اد بونروس غاي قوچ هدنزو لعفت ( نروتلا ) رده رقرب هدنساسق ناهفسا
 رار
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 هعونصم ندنسه وقم باشحاو هراعح یو راضعب هکر د ح راش مص یا نانوالانم ُ

 نالوا راد ا و تباث هک ردیفدامو هدشن زو ناو ( ناولا ) راردبا صیصخت
 ( 2ن وئولا ) ردذوخام ندن و یسانعم مص نئاو یا نئاو ءام لاق رونید هبهنشت

 هیطع قرح كن همر رکا كنه (ناتالا ) روت د تروق نالوا هی
 : ردهنسانعمیشام = امو هنیطع لرحا اذا ادز نوا لاقت : ردهتسانعم كمریو ۱

 قعآ هلن هدس نلعج و یف هل واو ) نحولا ( هم رثکا اذا لامل ا نم نوا لاقب ۱

 قف رواە j ییهتتسا ۲ هب یر اذا یاثلا بالازم انحو هه نحو لاق ۳ رد هنسانعم 1

 لاش رد هرس ای كم رح و تكکو دو هایم رض اا ضرالاهن > و لاش 2 ردهثسانعم |

 ك یعار مط هدب زر طظ رابو هل شن یا یداولانیحو ىلع دعقل A ار لاش رونیذ

 ۱ ورا هر ترم ھه ےکسکو نایلوا نیس هح و برمص یک رو هدن آ پولوا

Jنحو رود هن هقاب اب دش و نیم هدننزو هارچ ) ءانخ ولا  AES۱ ردا  

 ۱ ( ةنحولاو ( هل ال تاک ر < كواو ) ةنحولا ) ةد دش یا ءانحو ها لاق

 ندواو و ره رک لوح | ی الئ ناک ر اا ( ةنجالاو ) هل اف

 ۱ هدبس راق رونلوا رسعت قات N 4 هام هک سو هدنزو كناسنا ردلدب

 | یعج هنسانعم هقدم ۶ د هغ وط هل رسک كيم ( ةنصلا ) روند راسا

 لاق: .رد ةتساتعم تالاب ؟شموعونصخ هدنن زو لعق ) نوا ( رواک نجاوم

 روندهغاط نالوا ظیلغ هدننزو دجا ( نحوالا ) عنمخو لذاذا لحرلا نحو
 رلحح یا هی وح وم نارا لاق روند هتروع هلعخ ٌهدنمرمش (هنوحولا )

 نم یا یرداام , لاقت هنمو ردا هنساتعم قد كکود هدننزو لیعق ) نيحوألا

 دالا غابدلا نحو برعلا لوقت هکیدند یرمشخمز هدساسا سانلا یاوه دلجلاا نجو
 هک دا یدلیآ "قد نوا ققشعوب یی یرد عابد یتعد نلمل هقدو هل را یا

 باب ون ید رب وه قلا یا راردوه دالا نحو نم یا ردا رلبرع

 ۱ لاش 7 رد دندانعم تم وب نراف هیت و لعشت هلا هم هم یاح ) وكلا

 | لذ اذا لحرلانحوت لاشه : ردهنسانعم كالهو لذو هنطب مظعا اذا لحرلا خؤت
 ۱ دلنرتحق ) نرحولا ) رود هروماح قع رص هدننزو هزم ( نوت ما

 انحو هيلع نحو لاق : رد هتسانعم قعوط نیا یون ریسک گر

 ی

 ۱ نسب كناجو كنءرد هدننزو ریما ) نیس ولا ( هقد اذا 0 راصقلانخو

 1 ییغب دلوا قولحم هن وکه كا 8 روتلوا لات تا هدنعف وم ریقح هکر دن دهب <

 | ردرتکو قلنا تیاسغب قفرح تغابد ارز روئلوا دارا هد رب تحید مر لب

| 

 1 هلرنوکس كن همععم یاخ و یصف كواو ( ةنحولا ) نت اذا بارلا + ربا

 نو هن"اک لاق زولک نا واو هلن رولک نئ و یمجج هنسسانمم منص رونب د هتب

 ی کک دھن ا



 تبا یا هبق ناو وه لاش روند هئبش نالوا مادو تبا هدنرب هدننزو بحاص ۱

 ین ست

 a تجسم یادم

EEE 

ae 

 ۳ ۳ a o ها دید تب وتا لاق ودهن هنمأتعم ۰

۷۷ 

 ۱ مان دلب وح نی لقعم هلیس هی هایش ) نيونلاوذ ) 7 یدیا e و دنده ىلا

 كيرح نب نایفس وبا هکردهپما تاب هلی كنون ( هلون ) ردېما یف كن هسک
 با ومصاا نیم ةلك ىا ه و لاق لاق ۶ ردهنسانمم باوص هلک هن ونو یدبا یسدعع

 نالوا هدننفذ تافح وج كج وک رددرفم ندب ون که نسانعم هو روند هغلابر و

 ا یا نل هیصت دن ملا اله هزاو دوس لوقت روند هطخ روش

 نب لعو یداهلادبع نب دجا ردهدلب رز هدنب رف ناهفصا هدننزو بحاص ( نان )
 ردعصوم هدزاعح هل مسک كنون ) نان ( را ردندا روا ناسانلا نادا دهچبا

(i )یرسک كنالوانون ( یون ( ردیع-ا 7 هدننزو ی هللا هروهمکم  

 ردیدآ هب رف رب هدناساسف لصومو ردب دا عسوم رب هددفوک هلق تنه ات تو

 قام هام ن قدیم نق تامل ایا نیت
 ول هدوسک یمی هلن وکس كن هرهشو یرخق واو ( نا ولا ) )» واولا لس 2

 ( هنبولا ) ردهنأو یوم رونب د هب هند یمبو ولنا افلطم لوق ىلع رود كمدا

 یا ةنب ولا ىف عفو لاقب : EE NTS سرو یذا هلن وکس كتابو یا نوا و

 هدن زوبحاض ( ناولا ) ةعوجلا یا ةنب ولا هذخا لاقي رون د هفلحاو ىذالا

 هلواو ) هنب ولا ( دحا یا ی و رادلاینام لاقي ردلمعتیسم هدتسامعم هکو )را

 ((ناولا) ةغلاخم یا ةننو امین لاقب : ردهنسانعم تفلاخح هلنوکس كنا و یصف

 | نیعم یا نتاو ءام لاقب رولوا فصو هب وص نالوا یراج یاد هدنزوب رب و مئاد
 رولوا كاله یحاص هدکدلبک هکر ونبد هن رهط روب هدننزو را ) نتولا ( ماد

 اودندن-سانع» ماودوب و هدننزو هب وجا رولک هننواو هلی كواو رولک نو یعجج
 هنيو لاق : هدام یارو هرم ارو تمدآرت هليحف كواو ( ی ولا )

 ( ةنولا ) هدننزو دوعق (نونولا ) هنيو باسا اذا یناثلا بابلانم اشو
 الا نولاقب : ردهنسانعم قلوا یعاد بویلوا عطقنمالصا ثم مسن رک هد زو هدع و

 ترو ناولیح ید و هلا هنلثم یا ( ناشتسالا ) نع اذا لالا نوتسا

 قب : ردهنسانعم قااق دیش هنسنرو نع اذا لالا نوا 0 : ردهتسانعم

 وف ?BÈ یذلا نودا لاش : ۰ رد هنسأنعم قلوا یو و قب اذ "یشنا نوما

 امرخو ا اذا لالا نم نئوتسا لاق : ردهنسانع قاغوح ییهنسنرب و
 اذا لخلا تفونسا لا : ردهنسانعم قالوا كولب یکیا یلقفوا یلی را یرلحاتا

 تامعا ت تلشن هحل ۾ دنک یزاب راب كرادود وراکو ارافص نیتارف ترام
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 یشلایتنلاش یک هغيج رد هنسانعم قځوف دن هنسن رپ ردرلردصم هدننزو همالس |
۱ 

 نیس 6 نما  نتن یعع یشلا ن ی لاق : " رد هنسانعم ققوق كب یخد وپ ۱

 با رن نیا تا ىع كوم ۳ كنا و تيم ) نتنملا و ( هدننزو |

 | ( نيتنملاو ) ردشملوا عبات هي هان هک سه كنا و كيم ( نتنلا و ) ردشلوا

 | هصاردر, هدننزو روفعی( نوتنیلا ) رونیدهبهنسنیوبدب و نفعتم هدننزو لیدنق
 ییهنسنر هدننززولیعفت (نیتنتلا) رد رش كفعضیراکدد سایرد هدیکرت روندهنان |

 نتنمهلیصتف كوم (نیتانلا) انتنمهلع>اذا هنتن لاقب :ردهنسانعم قاقهصا رد بودوقوق |
 هره ( ناتنا ) نئانم موق لاق هنم و روند هرلهئسن ولهحازدب ردعجب ندنظفل |

 هد یرلهل بق فیق و نزاوه جلب ردعضوم ر و فثاط هلبا هحوئقم |

 كنهریخا نو و ینوکس تنهلمهم یاح و یصتف كنون ( نح ) ردشلوا ,هعقو زب

 A تا نرصیا نثن هب لاش رونبد هوقوق د هلت وکس كاتو یف ا

 | رک تار ریه 2 ) حافدض یناثلا و سساخا بابلا نم هنا و ابن: نوا |

 مکن نی

 ی

 نالواربح ندنرلسفن هلکن ۱ ردکعد زا رد نم ملکتم ريم هلیسانب هرزوا 3
 اهظفلریغ نم كنسهلک ان نالواهدحو,اکتمریعغ ضعیلادنعوروئلوا هدارا عج هیت |
 هراس تاکر حو یدنلوا كب رح ۳ نوا یروذح نئک اسب عاعحا ردنغج " ۱

 عج بودا تلالد هعج هعض نوج هکردو یهحو كنغيدنلوا رابتخا هک هدنش |
 ردندنسذح كنوع هدا واو یک متاو ا ولءق ردا تلالد ممو واو هسا ه هریطه ۱

 نونو كفاقو كن ون ( هنقن ) رلیدلبا تب رح هللا هع نوا تسنا سپ |

 تنتلودنو ولع ندنتعاج دوج هتب هدسلدنا o رفعح وا هلق كنهددشم "

 نیدجم ردهدلبرب هدنتلایا سوط هلی كنون ( ناقو ) ردبعما یرد رد ز زو |

 لیععما نب رتعانو دیعس يا ظفاانب هللالصف .مراکلا وناو مست یا نب ی یا
 ردرلب وسام کا نوب اھ وثنا :ا..هقفلادمخ ن صسصات س عو سصتنلا س دو

 نب دمو رونبد هرلچاص فیعض هلبدیدشت كني او یصف كنالوا نون (ننلا )|
 زردا ثیدح ثیاور نلرب ندن زا كنا هکردناذرب نشندح نا نهاد

 ینبم هنرورض قفلوا هوفت هلیناونع نن هدراعشاو ردن ددای ز فرح <( نونلا )|
 هثسانعمتوح روند هغلابو ERN روند هدیود قخهزای وزاب نونو رد
 نالوا روطسم هدب راخ میت هکرد ججرتم ردناوناو هل رک كنون ودناس يه

 نو مالاب لاق یلب لاق هنجلا لها ماداب ربخاالا كندو هدنلیذ لبوط نیدسج

 هنرغا كملق نونو ردقلاب دارم ندنونو روند هزوکوا ردي اربع مالا هدنل وق
 انيل ىلع ربمغيب سنوي ( نوشلاوذ ) هنسسانعم فيسلا ةرغش روتلوا قالطا
 سا ی كمدآ رب ندب رعو ردي راس نبش بق ت راز

۱ 
Et: 
e 

 و
1 

۰ ۲ 

9 
۳۳ 1 



۷۷۰ 

 . تمدخ همدا رب هل مسکو یصخف كيم ( ةنهلاو ) هدنزو نهر ( نهلا ) لملاو
 یمدآ ر و همدخ اذا ثلاثلا بالا نم ةنهء و انهم هنهم لاق : ردهنهانعم كلا |
 .هبرشاذا هنهم لاش : ردهنسانعم كلبا هلادرد و هدبعر هلککودبوروا یاوحا |

 الح اذا لبالا نهم لاق : رد هنسانعم یاس هدندوع ندوص یهثا و هدهح و ۱

 بولا نهم لا : رد هنسانعم كمروس بوکح هدنزوب رب یمابل و ردسلادنع |
 (نابنمالا)اهساج اذا ةأرملا نهم لاق :ردهنسانعم كليا عاج و هرج یا هذج اذا |
 كجا لذنبم بونللوف 4شنا و هنمدخ یهنسن ۶ اپ ید سک رب هد زو لاعتفا |

  (نیهلا) وه نینماف ةنهمل هلمتسایا هنبنمالاق رولوا مزال هدانعم وب و ردهنسانعم |
 ننوزو فیعضوریفحیا نیهم لحر لاش : ردهنسانعم ربقح و راوخ هدننزو ریما |
 ادبش هاطعا لاقب رونید 4 هنسن زآ و فیعنم یا نهم وه لاق : ردهنساتعم |

 !هجزآیزییم و ریبذن و کف و یأرو رونید هدوس شنزآ یداد و البلق یا انیهم |
 نالوا زئوط یلود و زیبتلا و یأرلا لبلق یا نیهم لجر لاقب رونید همدآ نفمکیس |
 دزو همالس ( ةناهلا ) هدننزو ءارما رولک ءانهم یعج روند هناویح كکرا |
 ناك اذا سماخلا بابلا نم ةناهم نهم لاش ردردصم ندهروکذم “ياعم |

 هراکتمدخ و هنسحانعم دبع روئلوا قالطا ه هلوک هدننزو بحاص ( نهالا ) |
 دننلابا نارباخ هل رمنک تیم ( هنیم ) همداخوا هدبع یا هنه اموه لاقب روند |

 اه لاقي : رد هنسانعم كلعوس نالپ هدننزو نیز ( نیلا ) ردیدآ هبصق رب |

 ردهنسانعم كليا سطن یالرث نوعا تكا نیکاو بنك اذا انیم نيم لحرلا |

 | نابلاو) هدنزو روبص ( نویلاو نئالا ) ةعارزلل اهقش اذا ضرالا نام لاق |
 هجرمص هلرسک كی ( هانیلا ) هنسانعم باذک روند هیمالب هدننزو دادش |

 هدنازو ان انیم هکرید مجرتم هنسانعم جاجزلا رهوج رونید هنبرهوح كنف |
 "جرم یدروجال نمکیدلیا ریبعت هنیم هدرغاسل و هبهجرص و هبهشیش هدیسراف |
 | رفق و یرمسک كم ( ینیم ) رونلوا نظ برعم ندیسراف ارهاظ هلکغد |
 ۵! رذا هدنن زود انک ( هنابم ) هنسانعمیسرم روند هبهلکسا و ردیدآ عنعوم رب 1

 ناما ( ردب رعم هنابم ایم هکر ونید یغابم هدنتسن رد هدلب رب هدنسهکلوا

 داره هبرمسک ك“ ( نانم ) هنسانعم هنس روند هنبرومد نابص هدننزو لاح |

 و ژوند همدا یغعالب هلی هبل لعاف مس ۱ ( ناجا ( رددآ هب رق ر هدنساضق ]

 نام هبسک نالوا شوشفم بویلوا و یی و قدص یقلتسود هللا هسبالم |
 ۰ ىلاعت هدمحم زج شوشفم ىا دولا نبات لجر لاقب رونلوا قالطا دولا

 ( اک لک ی رانا زم مدنن زو مظعم ( نیتلا ) (۰ نونلا للصف ۰) |
 . (غتنلا) بنعلا نم هی لا ی رج و ا اا مزو
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 ثاسوزولوا نوجا تیاغ ءادتبا هدنک ام ابلاغ ردرجفرح هلبرسک كيم ( نم )
 هنلزغم ناکم هدنو ةبالا [ نایلس نم هنا ] یلاعت هلوق وح ردعحار اکا یرلانعم |

 دجانمهنارسا ءادتبایا ( مارا دجسلا نم ] ىلاعت هلوق وعو یدنلوا لیزنت |

 ردنوحا تیاغ ءادتبا هدنامز هدنو [ ةع لا ىلا ةعملانم انرطخ ] ثيدحلانومارحلا

 نوجا سنج نایب و [ هللا لک نم میم ] یلاعت هلوقک رولوا نوجا شیعب و ۱

 ماما رلنوب اریز رولوا عقاو هرکصندنرلهک امهم و ام يرثکا هدنوبآو رولوا
 كسم الف ةجرنم سانلل هللا .متفب ام ۱ یلاعت هلوقک رد لغ ومو طرقم هدنصوصخ |

 ىلاعت هلوقک رولوا نوحما لیلعت و [ ةيآنم هاننأت امهم ] ىلاعت هلوفو [ اهل ۱1

 مبضرا ] یلاعت هلوقک رولوا نوجا ضوع و لدب و [ اوفرعا مهتاثيطخ "اه ] ۳
 طلا اذ عفسال ىادجلا كنمدجلا اذ عفتبالتونقلا اكو [ ةرخالا نم ایندلا ةايلإ

 وح زولوا هنسانعم تياغو ٌكظح لدوا كتعاط لد یا كلد اندلا نم هظح |

 ادتبا ینعی تباغ هتبؤر یروکذم عضوم هدنو اریز عنصولا كلذ نم هتبأر كلوق |

 وح رولواهدناز هکرولوا هنسانعم مومهلایلع صیصتت و یدنلف لحم هتیؤر ءابتنا و |
 ین ءاج ام وح ردهناز ید هدنوب رولوا نوعا موع دیکو و لجر نم ین هاج ام |

 زولوا لخاد هتسیهنکیا كداضتم .ییا هدنروص وب رولوا هنسانعم لصف و دجا نم 8
 نورظنب ]یلاعت هلوقکر ولوافدام ههراج ءابو [علصلام دسفلا لعیهلاو] یاعتهلوقک ۱

 یاسعت هلوقک رولوا قدام هنسهلک نعو نخ فرطبیا[ نخ فرط نم كيلا |
 رولوا فدا هنسهلک قو هرک ذ نع یا [ هللارک ذ نم مهب ولق 4یساقلل لی وف ] | ۱

 یدوناذا ] یلاعت هلوقو ضرالا ف یا [ ضرالا نم اوقلخاذام ینورا ] یلاعت هلوفک ||]
 هلوقک رولوا فدارم هنتسهلک ىلع و هللادنع یا [ انش هللانم مه دالواالو ہلا ا ینغت نل ] یلاعت هلوقک رولوا فدا he رز ۱ ةعمجا موب نم ةالصلا

 هداروب فلّوم هکرید ریقح ججرتم موقلا ىلع یا [ موفلانم هارصنو ] نلاسعت
 هنسانعم اعر هلج زا رد روک ذم هدایز هدهب و بنک یدلیا ناف انعم تردا نو

 رولوا هنسانعم ےسق ءاب و هنسانعم ذمو هنسانعم هدناز مال رولوا هلصو رولوا

 كبروگ تنمو :ققن قوجا نیم و لا ےک ے دو 9 8
 نوع ( نوملا ) هلابع ىلع ةقفنلا رثک | اذا.لحرلا !نوم لاق : رد هنسان

 اوم .هنوع هئام لاق : ردهنسانعم كما هرادا و تیزر یننوب ما یر 1

 لوقم ( نوما ) یدنلوا رکذ رکدتن ردنفل ید زومهم هدنو و هتبافکی ماه + ۳ ا

 هلننوکسكناه و یصق و یرسک كيم .( ةنهلا ) رونبد همداشملروكىنۇم هدننزو
 ۱ هغلزوا هدنمدخ و تعنص و لع هدښزو هلك ( ةنهلاو ) هات ( ةنهلاو ) ۳

 ةمدخلاب قذلا یا ةنهلا و ةنهملاو ةنهلا نسح وه لاقب رونید كتيب جا

 معیار )4٩(
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 | هنسهجوف رابره هلفلوا ج وزن نوجا یسانغو لام هکرونبد هنوناخ لوش نوئمو

 رولوا هژوا نانتما هنجوز ام اد هکرونبد هئوناخ سموا جون نوجا یلام یغدوب |
 جراشلا لاف اهجوز ىلع نت وهف اهلال تجوزت تناك اذا ةئانمو نونم ةأرما لاقب
 رابغ رونبد هزون هدننزوربما (نیالا )[ ةنانمالو ةنانح نجوزنتال ] تیدطاهنمو
 یا نینم لحر لاقب رون د همدآ ناوئاو فیعسو رونبد هبیا فیعصو هثسانعم

 نینمو یوفیا نینم لجر لا رولوا دنس دلکغد همدآ دنهروزو یوقو فیعم |
 ردطاغ یرل هضعل نینیس هداروب ردبدآ هبرقرب ندنلاعا رینپس لبح هدنراید ماش

 ربنعمو رخاف هدهحرد تیام هدن دنع كمدار و رونبد همدا یوقو همدا فیعص

 : رد هنسانعم عوطقم و رونید هبهنسن نوزوم و بوسحم و رونید هثبش نالوا |
 (ةنئملا ) عوطقم الو بوسحربغ یا [ نونع ربغرحا مهلف ] لاعت هلوق هنمو |

 هلو دیدشن ( ةناملا ) رونید هییرک یثیدو رونید هکجروا هدنزو هبیع |
 هشام لوقا : ردهنسانعم كلبا ددرت هدکمروتب یتشیا كنهسک رب هدننزو هلعافم |

 لبل هلرسک كنهينا و ىم” كنالوا میم ( نانملا ) هتحاح ءانعق یف تددرت یا |

 ردندیماسا هدننزو دادش ( نانمو) هدننزو رییز ( نينم ) روئلوا قالطا هرابنو |
 ( انینم ) ردیوفل ردهلبرسک كنهددشم نون و یف كيم هکینم نب هلادبع واو |

 هندابع هلبدبدشن كنون و یعق كيم ( نانلا ) ردیبقل كاجر رب هدننزو اخلز
 |.ءاعسا كل نناتضح هناش لج قتیقح یطعم ندیا ماعنا و اطعا ندرما یادتا

 یذلا ردا هلیسانب هرزوا نوکس كنو و ىف كيم ( نم ) ردندنسانمح |
 ردیبغم ندربثک مالک یهانتم هدلوط و دعنا هلغل وا ندمو#ع ظافلا و ردهنسانعم

 ندنرکذ كسان عیج هلغش وا هدافا هد وصقم هدننح كکيديد هعم خا مقب نم اریز |

 | ریغملا دلاخ وا رکب وا ورع وا دیز مقب نا كسعد هوب رکا یدلوا یاو و قاک |
 || ةدافا و راکرد كفح هلاق هتسدمد و نحاع كردي دادعت یسک ره هلت رابع كلذ |

 || هلکمکج هبابنا ریغ یلا ېک لسلست اریز یدرولوا رذعتم قلوب قیرط هنمرغ |
 | هی و رولوا نوجا ضحم ماهفتسا یمهلک نمو زلوب تقو هملکت ءازج
  هافلوا صوصخ هلوقعلا یوذ و رونید نونم و نانم بونلعج و هين هدننروص |
 ۱ وح رولوا هیطرمش و رونلوا یتغتسم ندنلوق سانلانم هدنبح كکيديد ككدنع نم |

 | یدنلوا رکذ هکهتنا رولوا هلوصومو هبالا [ هبزجیموس للعب نم ] یلاعت هلوق |
 ||| > ايف نم یلع الف انب ىنكف ۰ یراسنالا شب لوقک رولوا هفوصوم ةرکت و |
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 یتوق هلکشیا باعتاكب ییدآ یسکرو لویو اهسسحاذا ةقانلانم لاق : ردهنسانعم

 ' هفعنصا اذل انالف ربسلام لاق 2 زد هنمانعم قلق لاجعببو فیض بور او 6
 .لاقب : رد هنسانعم نوتلسک | ی هنسن رو هن وه یا هتنم بهذو هایعاو

 ؛هتب وطرو لط لوش نالوا لژا نداوه افلطم نمو طق اذا ا
 | عضو ن ریو دقعنم هدنماوق لاب بولوا لزا هرزوا رلحاغاو راشاط هک نوش

 : رعش نالوا فورعم هداب و و یک نیبجرو تشخرپش رولوا نیکشخ هدننلیه
 قو هردصو هلاعس نالوا ضراع ندتب وطرو لدتعم ردنالوا لزا هرزوا طوب

 :یرلکدید یساولح تردق هدیکرت تب وطر یرلکدید ن  هکهلوا م ولعم ردعفان
 !دشنالوا هنادهش كنوو رولوا ضاب هکرد نیبجرت یسی رب رولوا عون جاقرب

Eضا هللا هی رت رلکنرف اضعبو راردبا لامعتسا ءابطا هکر ونید  

 ؛تردقراراک هلبط اضعبو راربد رم داف نو راردبا هدنزررط یرکش رینپ

 :نلردنا ریبعت یب نک اک | هدرلتالو هرمشط راراتص یتالوا لئام هلشی وید یماولح
 راد تشخربش هدنب رعمو كشخ ريش هدیسراف هنعون نانلوا ریبعت هرص لابو

 : رل هست و هکر د حراش هليا اعدا دکر فا هکر وند همدآ لوش نمو, یهتنا

 همس روب هدمکح هکهتن ردقلوا با هعدب ۸ یذلا "ناو نالوا باوص ردطلغ
 مولعم یسنو یی وص سب رد اهل رسک تن یعض كن الوا میم "نگو ردموسم

 ود ردمدلو مبوب هسکرب هکرولوا صخش یسهلوقم هطقل دوخای لود قلارآ نایلوا
 .لطر ییا لوق ىلع نازبم دوخاپ لیکولردر نمو ردن دن انعم عطف و و زمنا اعدا

 ,یعجب هدننزوافق روند دانم هکهتنرونلوارببعت نامطب هدرمناسل هکرونید هرادقم
 ( نانتمالا ) ردلتعمو و هدننزو ءاشحا رولک ءانما یعجج كنظفل انمو رولک نانم

 ققاق هنشاب هلا دادعتو رکذ یناسحا یی دتبا هبسکرب مدارب هدنن زو لاعتفا

 تیاغب هدندسنع كمدار و عیانصلانم هلعفام هلدع اذا هيلع نتما لاقب ردهنسانعم

 هنونع تغلب اذا هتنذتما لوقت ردهنسانعم قلوا لئا هنسهنسن نالوا سفنو رخاف
 هنما لاقب : ردهنسانعم قلقلاجمیبو فیعم یندوب هلرسک كنهرمه ( نانمال )
 لاق: ردهنسانعم نانما هدننزو لعفت ( نقلا ) هنوق یا هتنع بهذو هفعضا یا
 روند هت وق وروزهلیعض كيم ( هثنلا ) هوش بهذو هفعضا اذا ریسلا هنن

 ؛( نونلا ) ردن دن اوسن ءاسا هلیعف كيم ( هنم ) ةوق یا ةنم هبلقل سیل لاقب
 نونملا میلع راد لاقب ردندنسانعم عطق رونلوا قالطا هنامزو رهد هد زو روبص
 رونلوا قالطا همولواو ردت رابع ندرهد ثداوح ( نونلا بیر ) رهدلایا
 نانتما هدکدلیا كلوا 3 دوحاپ هدکدر و هنسن همدآ ر و تولایا نولاهنم لاقش 4

 ERE RE ریثکلایا ةنونمو نوتمب لار لا رونید حب :نونم_ روند هک ندا
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 ) تانکلا ( هلوارتپ ثوا یکیدید نانکم هدنا هکر ونب د هب یداو لوشو رود ۱

 هکر کعوراک هکردعج ندنرلظفل هنکمو هنکم هلو ی رسک كماکو یعنف كم |
 | ثیدطا هئمو روئلوا قالطا هد هنسطروع شوف رود هنسهطرو كنس هوم

 | ةناما ( ةئاكملا ) اهنیب یا اهو فاکلارمسکب [ اهناثکم ىلع ربطلا اورفا ]
 بوبلوا فیفخ هکرد هنسانعم هناز رورافو هدننزو هنیفس ( ةنبكملاو ) «دننزو

 | ةنيهلاو ةدودلا ىلع یا كننیکمو كتناکءیلع شما لوقت ردنرابع ندقلوا ولركتل
 | لواو رد هثسانعم قلوا يحاص تیثیحو هر هدندنع .یلاوو ناطاس مدارب هناکمو |

 شمانلا بابلا نم ةناكم ناطلسلا دنع نالفا نکم لاقب رونبد ید هتیئیحو هنر
 | هدننزو ربمل ( نيكملا ) , ةلزام ىا ةناکم ناطلسلا دنع هللاقبو ةلزنماذ راصاذا |

 | هدنزو هانارف روک هانکم یعجرونید همدآ یحاص تلزتمو هنر هدنناب یلاوو هاشداب
 | «لعفت ( نکا ) هان هفالتخا ردشابا رکذ ید هدنننهدام نوک یرلنوب فلۇم

 نکی لاقب : رد هنسانعم قلوا ېحاص هبایو هبر هدنناب ناطلس مدارب هدننزو |
 لوفت * رد هنسانعم قلوا ردتقم ۵هنسنرو ناطلسلا دنع انیکم راص اذا لحرلا
 ردهنکمرساندنوب هروک هننای كحابصم ردتقاف هنردق یا نکف "یشلانم هتنکما
 ند هناکم ردندانعم وب ناکما نالوا یلباقم عانتءاو بوحو هکیدلاقو هدنن زو هفرغ |

 هدندنع نوب وح هلیس هینب لعاف مسا ( نكملا سالا ) ردلب اف قلوا خد |
 ژوئلوا قالطا هسا ندا لوبق ینرل هکرح رجو بسنو عفر ینعی یال تاک رح

 قالطا نم هل رغم مسا وبشا دیزب تررمو ادیزتیارودیز ین ءاج لاقب یک دیز |
 رد هنس انعم عضومو ىاج هليخف كيم ( ناكملا ) رد ىنبم هننکغ هدتيما

 نوک ین دینوب فلوم ردسقچ هلوا یمجلا عجب هکر ؤلک نک اماو هنکما یعج |
 ردندنماییئاومردیدآ تاب عون رب هلیصف كيم ( ناتکلا ) یدلیا رک ذ هدنسهدام |
 ( نکلا ) ردیسهینک كن هعیر نب حون ندنیعبات هدننزو ریما ( نیکعوا ) |
 | انس. رادتفا ه هنسنرب ( .ناکقبال,) رد هنس انعم قلق ردنقم هثیشرب یدار |

 | صف كيم ( نلا ) هنردقایا نكقساف ئثلانم هننكم لوقت رد هنسانعم كمع |
 | لاقب : رد هنس انعم كمربو تمعن هدنزو ینیلخ ( ینینلاو ) هلیدیدشت كنونو
 ۶ رد هنس انعم كلا كلوبا ,همدآرب و منا اذا لوالا بابلانم ینینمو انم هیلعنم

 یی دبا هحدآرب_ هلزرسک كيم هنمو نمو ةعینص ,دنع عنطسا اذا هيلع نم لاقت |

 نانتماوتنم لیمحم کرد هنسانعم قغاف هنشاب هللا دیدعت یناسحاو,فطلو کلوب |
 ندانععوب , یظفلهنم هکربد حراش ننمااذا ةنموانم هیلعنم لاقیرونلوا ریبعت كلا |
 نمو روئلوا قالطا هده اسحاو تمعنو روند هفغاق هشاب یناسحا رولوا یندریسا ۱

  كلبا بات بوروب یراوطو هعطق اذا *یشلا نم لاقب : رد هنس انعم كمك |



۷۹ 

 یس هلوقم هرفسو قانحو هغوقو هرعتو رسکو هتلاپ هکیک هناخ تاودرخ رونید ۱

 نم راعتسیام لکوا هب عفتناام لکوهو ةنوعامق نیمی وه لاقب ردنرابع ندراهنسن
 یا هنوعام منع لاقب : رد هنسانعم دایقناو تعاط نوءامو هوجو مودقو ساف
 ینعب نانلواعنم ندبلاطو هنوکزیا هنوعامیطعا لاقب رونیدهناکزو هتعاطو هدایقنا

 نع عن یا نوعام وه لاق رونید هبهنسن نالوا رمل ربو هیسکرب هلیببس یتسافت
 هثیش نالوا نشلوا غب رد ندهسک هلغلوا لذتبم ینعب نایفلوا عنم ندبلاطو بلاطلا |
 "هدهع كناوبح نوعامو بلاطلانع عنمالیا نوعاموه لاقب رولوا دن هاکغد |

 یاابوءام تیطعا تح هقانلابرمض .لاقب رونلوا قالطا هشیورو نالوا هدنرادنثا

 لاقب : ردهنسانعم كمر کس قارباكب هل مسکن همه ( ناعمالا ) اه ریش تلذب |
 كلیادابنحاو هغلابم هرزواقلوا زواحیدح هدص وصخرو دعابناذا سرفلا نعما

 قمراوهنسهنوالاكنسهو یلکوردندن و رظنناعمادعبااذا مالا فن عما لاق : ردهنسانعم |
 هاصقاف باغاذا هرجحف بضصلا نعما لاشرولوا دیدان بوبغلو هک ردهنسانعم |
 ٠ قملازآ یلامو هلام رثک اذا لحرلا نعما لاش : ردهنسانعم قذغوح یلام كمذآ ریو |

 بولآ ینقح كمدآرو هلاملقاذالحرلانعما نعمآ _لاق رولوا دنع هلغلوا هنسانعم |

 كلنا رارقا ینقح كمدآ ریو « :بحذىا هقض نعما لادق : رد ةنس انعم كف

 كظفاحو ماما مان یو ردهدلب ر هدنع هدنن زورمما (  نیعم ( ىرحاذاءاملا نعما ۱

 لاش هلوا ناور بآ هدنآ هک, روتید هیاعم لوش ) نوعما) ردیعسا ی رد

 روتید هنبرپ قانوقو هدروب هدننزو ناکم ( ناعلا ) ءالادیف یرج اذانوعع ءالک
 الحردیدآ منمومرب هدنف رطماش جاجحناعمو لزنءوتًبمیا فطل ناعم اولز لاقب | |

 بارغ ) ناعم ( یدنلوا رک ذ ید هدنتس هدام نوع هک هتن رد هن رق ر

 رونید هنبرایدنقآوص نالوا هدرلةر دهلی كب ( نانعلا ) ردیدآلجررپ هدننزو ]|
 هکرکجو راک هدننزو فتک ( نکملاو ) هلیئوکس كفاكو یصف كي» ( نكملا )
 روناج نانلوا رکذ هلننوکس كفاک نکمو رود هنبرا هطروع كرلروناج یسهلوقم
 تنصاب اذا عبارلا بابلانم انکم ةدارحلاو ةبضلا تنکم لاقب رد هنسانعم قلط رو

J(ناکءالا) رونید هنس هلوقم هکرکجو راک نایلطزوم" هدننزو رربص ( نوکلا  
 لاق: رب هنساتعم قلط روم یسلوقم هکرکښو رک يدو هل ساک هر
 لوقت زد هنسانعم یافرداق ةیهتسنزت یداریو نکعیهف تنماب ادا لا تتکماا
 قلوا رودقم هتسئرب هم هسکرت !ناکما کرد حرابش هنرذقایا «یفنایم ها
 هنکعال نالف لاقب هنمو رووا ریبعت قارا نکم* هکر ونلوا لامغتسا هد ه:اذعم

 هنن وقم رک ول هروب هدخزو تع ۰( کلا )لغ رشیا یا شر ها
۱ 

۳ 



 1 رد هنسانعم یه رس ېب ی رد نامه بویقلشیا هب و را بولاح هزرف و

 كمر و لا هةل یژزحو هدلح رشفدق ابر هب هب رض اذا فیسلاب االف نشم

 یدوس نالوا هداگو رکذ باک ردذوخأم ندنسانعم یقه ریس ېب ی رد هکر د هنسانعء

 | نلاعتتا ( ناشتمالا ) اهعرشقام بلحاذاةفانلا تنش.لاغ : ردهنهانعمقغناس به
 | اذا هنتشما لاش : رد هنسانعم قلآ بو را بوک هراب رز ندهنسن ر هد زو

 : رد هنساثعم قمربص علقو هسلتخااذا هنشتما لاقب : رد هنسانع ىنجاقو ههطتنا
 لاقب : رد هنسانعم قمتاص به یدوس نالوا هدهعو هلئسااذ فیسلا نشتما لاق
 ردهنسانعم كلیاذخا یبهنسن یغیدلوا سرتسدو اهعرمض ام بلحاذا ةقانلا نشنما
 هدنزو هرگ ) هنشلا ( رکذاک تدحوام ذىا كل شام هنم نش ءا لوقت

 | جلف دوخاپ هلکمنروس هب هنسنرب روند هب هراپ نایلوا یلنبرد بولوا شکک
 ةعس 4حرحیا ةنشم هتناصا لاق ردق» هلوا قریص كجو نالوا ادیب هلقمریص
 | : رد هنسانعم كمربو یکاروز یندوس هقا هدننزو لیعفت ( نیشقلا ) هلروغالو
 "هاب ككرلپم ( ناشلاو ) ( ناشولا ) ةهراک ترداذا ةقانلا تنش» لاق
 ] حراشلا لاق رد ېبطا كنسهلج هکردامرخ سنجرب هدننزو باتک ( ناشلاو (
 ۲ دنو هطبلسو روند هدروق راوخوخو ثببح لک ات ناشرولا ةلعب * لثلا هنمو
 كنيعز یصف كم ( نعلا ) ةطبلسیا ناش» ةارصا لاقي رونید هتروع ناب ز

 | ئش لاقب رونپد ههنسن هصقو لیوطیا نعه"یش لاقب رونبدب هنسننوزوا هلروکس
 ئش لاقب رونید هبهنسن قوچو هنسانعم لیلق روند هبهنسن هجزاو ریصقیا نعم
 زارفا نحو اربسب انیه یا انعم هاطعا لاقب رونید ههنسن زیجانو ریثک یا نعم

 N ترافحو لذو رفااذا لوالا بابلا نمانعم هقح نالف نعم, لاقت : رد هنسانعم لا

 :نارفکو هدعحاذا هفع نعملاقب : ردهنسانعم دوحجو راکناو ردطلغ یسهنحسن

 هدنزویریو روند هنایتخخس نعمو رفکی نا مالل نمعوه لاقب : رد هنسانعم من ۱
 | از نب نعمورهاظیا نعم هام لاقب رونید هیوص ندیا نایرج هراکشآو رهاظ ۱
 ۱ | هلیسودنک اقلطم نعمو یک متاح رداثم برض هللا اخو دوج ردندب رع یامرک ۱

 ا لاقب هنسانعم كغرکس قاریاكی تا رولوا ردصءو رونید هب هنسن ناتلوا عاغتنا
 ] لاقا: رد هنسانعم قققایوصایداع ىي دعابتاذا ثلاثا بابلا نمانعم سرغلا نعم |

 ۱ وه لاقي روند هناسحا و هبطع ) نوعالا ( غابو یور اذا تالا ن٤م لاق

 | عافتا هلیسیدنک اقلطءو رونبد هب وصو رونبد هرومغبو فورعلایا نوعاملا منع
 | كيش نالوا ندنناش قغلاتیراع ندبابحاو ندوشءوق دوخای رونید .هئیش قحهنلوا |



 شب

 قلصت تفارظو لتشفو یخسن اذا نالف نرم لاق: ردهنساتعم قاض

 هللا هدایز ندننردق ةزوو فرظتو لضف اذا نالف نر لاق : ردهتسانعم |
 (نازقلا ) هدنعام رثکا رهظا اذا لحرلانرم لاش : ردهنسانعم كلبا فا.کو فال |

 یدآرب و اهاالم اذا ةبرقلا نم لاق : رد هنس انعم قمردلوط هدننژو لیعفت
 شیاتسو حدمو هلطف اذا هن نم لاقب : ردهنسانعم كلا حح رو لیفت هرخآ

 ىلع روند هدولب هلي كيم( نرلا ) هحدم اذا هنر لاقب : ردهنسانعم كيا
 لاق روند هلک هن همطقز نن آ روند هدولب رومی درعا هد

 رددآ هدلب رب دن ۷ دو رارب د يخد هلم هه اکو رددآ هن رقر ءدنساضق ۱

 هقب رطوهنداع یا اذک هن ناک لاقب : ردهنسانعم نییآو تداع هلنیتعف ( نیا ( /

 فحص ندنس هلک نرم هلبا هامهمویو هلاح یا اذک هنزع لاق :ردهتسانعم بولساو
 یردب هلیبق رب و روند هنسهطروع هج رق هدننزو بحاص ( نزالا ) رداکد
 نت هکر وند هنس هرا دواب هدننزو هفرغ ( ةن ملا ( ردیدآ وصر و ردیعما

 رونلوا قالطا هن نم نا هاله نی روک بوقبح ندنغلارا دواب هلتهحو یدنلوا

 ( هن نم ) ردیعسا ناع ضرا هدننزو روبص ( نوزم ) رونید هرومغب هنرمو |
 ( نسلا ) هلیصفكبازو یم كيم رونید ینزم هدنتبسن ردهلیبقر هدننزو هنیهج |

 همجعش نبش لوق ىلع ردهنسانعم قمروا هللا یحیاق هلئیوکس كنیسو یحف كيم
 اتسم لحرلا نسم لاق ردهنسانعم قلوا هن ایلابا ال هلنبتعف ( نسلا ) ردها
 نوزومیدق یک یبسورس هدننزو نوصج ( نوسبلا ) نحب اذا عبارلا بابلانم

 هدننزو بحاص (نسامو)» ( نوسیمو ) رونبد هن الغوا اقلشوخ ربلدیس رهجو ||"
 ین راجاص ناوسنهکردهنسنر هنسنر هلیصف كيم ( نسوسلل ) ردندس ان "یماسا
 یسراف لصالاق هک راد حراش رارردشراف بون اق هنحما كئبش یرلکج هدبا لسغ

 یب وص لک ردقح هلوا ارش نسوس هکردبکم ندظفل نسوس هللا ی قرهلوا |
 ( نانیسم ) نوحا ینیدلوا ویشوخ رارردشراق هبهنسن یرلقدقبای ینرلشاب یک ||

 نیشو هلی رسک كيم ( هنادکشم ) ردیدآ هب رفرب هدنساضق ناتسهق هلبصف كمع ||
 هللادبع طفاح ندیندحم ردکعد یسوتق كسمو یباق كسم ردیسراف ظفل هلا هیجعم, ۱

 تيم( نشلآ) یدلوابقلم هلکن آ هلفلوا یوضشوخویوبشوخ كب نابا ن رق نا
 انشم هنشم لاق :زدهنسانعم نسم قمروا هلا ناق هلبئنوکس كن همجعم نشو یصف

 لاش : رد هنسانعم قمالعرطو طوسلاب هبرض یا هنشم یتعع یناتلا بابلا نم |]
 اهعماج اذا ةأرملا نشم لاقب : رد هنسانعم كيا عاجبو هشدخاذا ههحو نشم ||

 نش اهعسم اذا هد نشم لاش : رد هنسانعم كليس هلا هنسن ولتنوشخو

1 

۷ 

 دنف رعسو ردیدآ نوناخر نمو ءالاو ذوا هنسیا وا باس یا نزم ءایلا ف |

۱ 
 سسسسسست



۷۰ 

 تفجو یجبافای رف نابب هدیکرت ردبدآ رصشرب نامو ةئدللا ةبلسلا حامرلا یا
 - هلیبف ینعج یب نام نی لهذ و ردهباصص نام یذ نب ربع و ردبرلکدید یاا
 كلذ .لازام لاغب : رد هنسانعم نییآ و تداع هدنزو فنك ( نرلا ) ردندنس

 ۱ بضصلایا نرلا اذهام لاقب رواد هلنق و اغوغ و دابرف و وبيع و هئداع یا هنرم |

 1 یرافدباپ هدنفلارا رللاد هدنشاب جاغا كنب رایج: هماب هلنیتف ( نرملا ) لاتغلا و |

 ردعضوم رب هدننزو هباعس ( هنارع ) راردیا مارآ و مو هدنرزوا هکرونید هتخ |
 ۱ |: ریهنسانعم قلصت ثفارظ و تلینف هدننزو لعفت ( نرفلا ) ردیسا هقا ربو |
 | قلوا ردا نامدا هشرم ههنسن رو فرظن و لصفن اذا نالف نرمت لاقب |
 | كنم ( عارذلا ناسا ) بردنف ه رد یا نرفق هلام لاقب : رد هنسسانعم |

 |  قالطا هغلب رب هدننزو ابیلج ( انیص وبا ) رونبد هراربکس نالوا هدلوف هلبعف

 ۱ | ندهربح لها ( انیرعو ) ردقحهلوا قلاب یراکدید هنبروم هدرغاسل وب رونلوا |
 ۱ ] ادشا هقا هدنزو لانق ( نارلا و ) هدنزو هلعاغم ( ةنراملا ) ردتعاج رب |

 قوچ هنسبدنک دنج ره راروغو لوق ىلع قمقج شوب هدعب بونب روک هبک
 ۱ : رد هنسانعم قلوا نملاق هبک هغ دعنا رارکت دوخای قمالاق هبکالصا نکل بوشآ

 ۱ ایارمض رثکی یتلاوا نکت مو عقال ابن مهلرهظاذا انام و ةنراع ةقانلا تنرام لاقب |
 ۱ روند هبهقا .نانلوا رکذ ( نراملا ) لحفلا الع “رکی عقلتال یلاوا ےقلت ال مع ۱

 ۱ ] هارو یخ كيم ( نیم ) ردهیرق رب مدنبرق هکم هدننزو دادس ( نام ) |
 ۲ هدنساضق ورم هدننزو ریز ( نب م ) رد هرق رب هدرصم هلرمسک كنهددشم

 | : رد هنسانعم قعشغوص یدوس كنهقا هدننزو لعافن ( نراقلا ) رد هرق رب |

 ا هلینوکس كنهمضمیاز و یصف كيم ( نزملا ) ابنبل عطقنا اناةقاثلا تترام لاقي |

 یک قوا یرغوط هتس رب نامه قرهیغاب هفرط رب هدننزو دوعق ( نوزلاو ) |
 ۱ بابلانم اوم و درم لحرلا نزم لاقب :ردهنسانعم كمريو ییوروب بول هلتعرمس |
 ۲ :ردهنسانعم قلوانشور یسهرهج كمدآ رب و بهذ و ههجول اعربسم یشماذا لوالا |

  اههالماذاذب رقلا نم لاقب : ردهتسانعمقهردلوطو ههحو ءاعا اذا لحرلانزرع لاقب

  یدآربو هحدم اذا انالف نزم لا : ردهنسانعم كليا شیاتّس و حدم یدآ رب و ۱

 یدآ رب نالوا هدبنأغ هدنرومح ریما و ناطلس دوخاب كلبا ججرت و لیفت هرخآ
 | دنع هارو نم هظرقوا هلضف اذا انالف نزم لاقب : رد هنسانعم كلنا ان و حدم |
 | ودعلانمرارف موب یانم موباذح لاش  ردهنسانعم قجلاف ندنعد و ,ناطلس یذ ۱

 |[ هلتعرسنام كرهیلبا لودع و رظن هفرط رب ید وب هدننزو لعفت ( نزغلا ) |
 ۱ بهن و ههجولاعرمسم یضم اذا لحرلا نوم لاق : رد هنسانعم كهك. هجعرغوط

 زا تواضسونرم ینعع هیلع نرم لاقب :ردهنسانعم كللا تموادمو نامدا هبهتسنرب و |

 قغاص

۱ 



۷۱ 

 اب دص نا یا اندم نآ انا لوق ربی رد و ادب تر مرا ویزا
 اذا ادلا ندم لاقب : ردهنسانعم كلنا دابنب رهش هدننزو لیعفت ( ندقلا ( ۱

 یرلفدلوا نکاس كنبراترضح مالسلاهیلعبیعش هدننزو رفعج ( ندم ) اهرصم ا
 هلیمسا مالسلاهیلع مبهاربا نب نیدم هکربد حراش ردهدنراوج مزلق رح هکردهبصق |

 رد هدن رق دادغب هکر دمح یارسک هنیدم هلع كهم i) ادا ( داسا

 ردهبارخ الاح ردششلوا هیعست هلبسهنبص عیج ندنغیدلوا ویب ردپسانن ناورشون
 ( نیدلا ( ردیعسا مصر هدنن زو باس ( نادلا ( یدا هدنا یرسک ناوا

 ) ندقلا ( یدنلوا رک ذ هدنینهدام دیم ) ناديملا ( روند هنالسرا هدننزو ریما

 ( ةنارملا ) منت اذا لجرلاندمت لاقب : رد هنسانعم قاوا منتم هدننزو جرحدن

 قشموب هدکلکپ هنسنرب هلي ثرلیم ( نورللو ) ( ةنورلاو ) هدننزو هناما
 *ادنوو كنيغ راق رونل وا ریبعت قلوا قرفشموب هنتسن كب هکردهنسانعم .قلوا

 ةناره*یشلانرم لاقب یک یغلقشموب لزویو كني رد مالمو كنحوا نورب و كننوتلا "
 هکر رلهعنسم هنسانعم قلوا كم زوبو هبالصق نال اذا لوالابابلانم انورمو ةنورعو

 بلص اذا مالا اذه ىلع ههحو نم لاش ردهانک ندقل وا نشراعو زماتوا |

 اور "یشایلع نرم لاقت : ردهنسانعم كلیا نامدا هن هنسن 3 هناسو نورصو

 : ردهنسانعم ققشموب یهنسن كب هدننزو لیعفت ( نیرقلا ) هد"وعتا اذا هنامو

 اب هنزش اذا ضرالا هب نرم لا : رد هتسانعم قنروا هر و 01 هنر لا
 ه "رد اذا هيلع ان الف نام لاق : ردهنسانعم كمرب دتنا نامدا هب هنسرب یمدآ ر: و

 نیل: بلص یا نرام حر لاقی رونید هغارزع كب نالوا قرفشم وب ( نرالا )

 نالوا هلضف ندهبصق هکرونب د هنفشموب دوخای هنجوا كن ور" لوق لع هنورب و
 روند هدهغا رّمع قشموب و هثم نالاموا هفرطوا هغنا یا هنرام عطق لاق رد رب

 گان وا هکر وند همدآ ولزو ك هدننزو ۳ ( نرمل ( ردهقشب ندنکلوا و

 ( نرلا ) هبلص یا هج ولا هنا لاق خوش هدیسراف رد هبانک ندزفلراعو
 لاقب : رد هثسانعم قلاب ینررب نیش هنبط هلغخ رشاط یزرافابا كود ا نوب

 : ردهتسانعم قمرواهر یدآرو هلاغحنم هماوق لغسا لهد اذا ارم هربعب نرم |
 یسهضس هدارو ردیدآ بایت دیشچرب نرمو اب هب رض اذا ضرالا هب نرم لاق |

 بناجوهنسانعم هارف رونید هکروکو رونید هنایتخسو هنیشیم شملدشموبو ردطلغ ا
 نر هیلعامو ءاج لاقت :ردهنسانعم ةوسکو ب بناج یا هنم نرم قوه لاق : رد هنسانعم |

 نہ لقب: : رد هتسانعم قجاق ندنعدو هنسانعم ءاطع رونیدهب کر وو ی 1

 كم نالوا قرغشمو هدننزو راز ) نارملا ( هنم رف اذا ام هودع نع نالف |

 "نارمل اونعاطت لاقب ردهنارم قدرفم نوک ېک نرخ کروند دارو |
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 اذا مدالا نحم لافب ردهن-.سانعم یقعوص دوخاب قمنشمو, ېپ یرد هدنزو لیعش
 ۱ . لئثازو وم قرون ناسا تك هنسلر هدننزو هنوعم ) ةنوملا ( هرشفوا هنبل

 | ندنس هدام نوح وب هکرید حراش ردهنسانعم سخنو قحم رونبد هنسلوا
 عاج هلیودصس كنهمجح یاخو ىف گكمنم ) نما ) ردبلغا یلوا
 وس ندویفو اهعماج اذا لوالا بابلا نم ان ةأرملا نخ لاقي : ردهنسانعم كلا

 | : زد هننسسانعم قلغا و رشبلا نم الا عزن اذا رثبلا نخ لاقي : زد هنسانعم كمج
 | دوعلانخم لاقب : ردهنسانعم قعوص ییغوبق كنهنسن رب و یکب اذا لحرلا نح لاقب

 | ردهنخث یوم رونید همدآ هحهصقف نالوا تفخ و وهز هدننعیبط نخ و هرمشف اذا

 | دنع هلکبد 4هدآ نوزوا و ةفخ و وهز هیف و رمصقلا ىلا ناک اذا نخ لحر لاقب
 | همدآ نوزوا یغد وب هدننزو فجه ( نضنا ) لیوط یا نخ لحر لاقب رولوا

 | بوئلزود هلکهانکج قوچ هکرونید هلوب لوش هدننزو مظعم ( عملا ) رونید
 كناخ ( ناوخام ) ی طو اذا نخ قیرط لاقب هوا شلوب تلوهس
 اک یناوخالا قازرلادبم ی دجم نداهقف ردبدآ هیرق رب هدنساضق ورم هلی

 ناکلاب ندم لاقب : ردهنسانعم قلوا میقم هدننزو دوعق ( نودلا ) ردوسنم
 هغیس هدانعم وب هکردندلاعفا نالوا روسهم وب و ماقا اذا لوالا بابلانم انودم
 :ردهنمانعم كلك هرهش و زد نام ندن و هنب دم یک رذ و عد ردکورتم قیرصت و

 هرهش ةلرسک كلادو یصف كيم ( ةنيدلا ) ةنيدملا ىنا اذا لجرلا ندم لاقي

 رولک ندمو هلیئوکس كلاد و ىع كيم رولک ندم و رولک نادم یعجج رونید
 هرثکا دوخای ردیقافنادبق یلوق ضرا ةمطصا ی. ینیب كفلوم هکرید مجرتم هلتیتعع

 ردشل؛اصیصخ هرهش كوب یهنیدم و هرهش كچوک ېبهدلب یرشخمز و ردلوم
 تمافا روکذم هحور هک هروک هنتلاصا كيم هرزوا ینیدلوا روطسم هدحابصم و

 مسز هزم ردلئاعف ینزو هک هدنظفل نادم نالوا یعجج ردهلیعف یلزو ندنسانعم
 هلسغلوا هلعفم یزو هروک هرلنید ردذوخأم ندنسانع كلمو تعاطا و رولوا
 | وا لسا هدنتهج هکرح هبتح یاب ارز زغلوا مسر همه رولوا لعافم نادم

 | هتعسق هیراج هنبدم و رد هرزوا سایق و ید یسهلک شئاعم رونلوا در هبا هتبلا

 | أ نوا هنیدم و یدلیا رکذ هدنسهداه نید ینوب فلؤم هکرید حراش رونلوا قالطا |
 / ا ردمالسلا و ةولصلا هيلع لوسرلا ةنيدم یرهشا ردیسا هدلب و رهش ىلا |

 1 راس یک ناهفصا هنیدم و روصنم ةد يک یا اوتید یادخ هدد

 | هرارهتش اقلطم لوق ىلع ردیلباقم یودب هکرونید ییدم هدنبسن هراهنیدم |

 ۱ | هنسرولوا ناوبح رئانس و شوق و یندم هسرولوا نانا رک ا نالوا بوسنم ۱
 ۱ تنهصف لوا هکهنسانعم ابن دج نا رلربد ابتیدم نب اوه رلبحم و رلرید ینیدم
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 یک تک لدب اب یاااض با لا تونل وار اد ادابو تک ۸ روند /
 مزالم ( نحاملا ) مساو فاك ربثک یا نامیءام لاقب روید هبهنسن عساوو |
 هلوا نوط لود نکل بوشآ رلروغ و قواك هکر وند هپ هقا لوش هدننزو |

 هدالس هدام ناح لغو: دوام ند هنح رونیذ هناقلق رلرمسک كيم "( نحا -)
 رددآ هدلبرب هدهیق رفا هل دیدشت كنونو یصف كيم ( ةناج ) یدنلوا رکذ
 هک ردبلع ثدحر لا همججم نیشو هل ر سکو yy ) نوشحام (

 ولکنریآو وله رهجیآ هکر دیبرعم یسرافنوک هامویو ردبوقعینن فسوب همس وا
 (نینعماو) هایعف كيم ( نونحلا ( ردعضومر هد هنیدم ( ةينوشحالا ) ردکعد

 روندهخرحو ه٥ رکد لوس لوق.یع یک بالود ید رل هاب روند هنبالود

 الع یس ناو بالودلا یا نینملاو نونجلاتراد لاقب رولکجوص هلکن[
 یو هددالا همدقم یرشحمز رولک نیحافم یعج رونلوا قالطا هن امزو رهدو

 ید هدامو و رلیدلیا ن نایب هللا هب رع یرلکدید ی اک اق راضعبو هلیس هب رع نمرخ

 كني را هل نونجم وبشاو ردرئاد هرزوا تافالتګا یک یس هدام قنیصم

 هدنحرشهبفاش كموحم یدرب راج یرللاح راسو یرلتلاصاو بی رعتو یرانزو
 لاقب : ردهنسانعم قمروا هدننزو نصص ( نجلا ) محاریلف ردحوربشم الصفم

 هربتخا اذا هنح لاقب : ردهنسانعم قمهنصو هب رضاذا ثلاثلا بابلا نم انحم هنت || |
 ىح هسلاذا بوئلا نح لاقب ردلمعتسم هنسانعم كيکردق هر یمابلو |[

 عاجبو هاطعا اذا ايش هنحم لاقب : ردهنسانعم كمر و هنسنر همدار و هقلحا

 قاطو روماح ندنمد كنويقو اھت اذا هتب راج نح لاقب : رد هنسانعم ا
 قشم وب ییردو اهنیطو امار ج رخل اذا رشبلا نح لاق : رد هتساتعم قمرقچ
 نحو هرشقوا هنیل اذا دالا ن ج لاق : : ردهنسانعم قم وص لوقىلع رد هّیسانعم

 یک هو هما نکو نیل یا نحم یش لاش رونید هبهنسن مالمو قشموب

 نح ىف ناک لاقب : ردهنسانعم قلوا هرزوا شيارب كدهماشخا ندا دوخاپ
 قمهنص هد زو لاعتفا ( ناصمالا ) هربغوا یشلا ف عججا هموپ بدأی نا وهو ۱

 عالطا هنتفیقح كنهنسنر و هربتخا اذا انالق نما لاقش : ردهنسانعم ندومزآ

 ردو هبفرظن اذا موقلا نما لاق : رد هنسانعم كيا لمأت هلناعماو تقد نوعا |
 اهعسوو اهحرش یا ةب الا [ ىوقنلل مهب ولق هللا نعما نیذلا كئلوا ] یلاعت هلوقو ۱
 هنسانعم هعسو تح هدم ررد مدالا نحب هکیدبد هدساسا یرشحمز هکر بد حراش ۱

 ردزاجت یدوب هکهنسانعم یدلیا عیسون ینسازحا هلکمردنوس بوک ییشیم ینعب ||
 روتید هغمانص ردا هل رسک كی ( ةنصا ) ردذوخام ندنو هموقرم تیاو ||

 ( نیعنلا ) رولوا زاجم هدتبیصمو جرو مغ یک ءالب سپ هنسانعم شام زآ ||
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 | ةباغلاق هدعاباذا هام لاغ ردبا یسهثحابم تئات هدصوصخ لوا هکر دهن_-اثعم

 ۱ هکروئبد هرب یفیدروط لوب هدورعا هدسننزو هباصس هللا هثلثم یا ( ةناثلا )
 ۱ ثسلک دلو هلنع رف لخاد كناوسلو وئلوا ریبعت نواق هدیکرتو نادنآ هدبسراف
 | هیت هدارو دلولا عنسومو لوبلا موم یهو هتناذم یکتشا لاتقب روند هوم

 هکر دجر قب رط هکلب ردلکد جر دارم ند دلو منعومو زدهمسروب هج
 هناثم هروک هنب راناب كن هراس لوصا شعب ارب ز ردنرابع"ندلخاد جرف
 ردهدروکذم من عنمو» هئاثمو روند هئئایم كب وک هللا قیساف هک ردذوخأم ند هن

 ردراو هبقل یا هدجرف لخادو یدنلوا بلف هفلا نون اغیفخ یدیا هنئم لا
 یشفم هجر یلغساو رولوا پصنم لو ندنآ هکرولوا یېنم 4 هاشم یسالعا

 كنهناثم هکیدلاق رولک ندن اتیلک لوب هب هناشو ردبا جورځ مد ندنآ هکرولوا
 یمهبانون ڭنسهلکنما هکهتنرد هدرطم یسلوا بلق هفلاینون بولوا هنثم یلصا
 ٽي هدنیاپ می هد ربنعم تێک راسو ی سود ن کل روید اتم هلبلق هغلا

 | مقنسم ءاعم یسهناثم كلاجر هکر بد ح حراش رد ینبم هرابنعا یلضفل ا رهأظ هلذل وا

  هدنفوف میفتسم ءاعم مرو رولوا هدنفوف یرابنز كناوسنو بولوا هدنفوف
 لاق : ردهنسانعمقغثوطای قمروا هنسهنانم كمدآرب هلیعف كيم ( نثلا ) رولوا

 | دنجزو خر هلا هدامرب یمدآربو هتناثم باصا اذا لوالاو یناثلا بابلانم انثم هنث»

 کرا هانف ( نکا ( 3 هثغاذا الاب هنثم لاقب : رد هنسانعم ققلر ۳

 ۱ | اذآ مبارلا بابلایم ا لحرلا نم لاش : رد هنسانعم قاوا ر وطا یک دس

 | لاقب : ردهنس انعم قتلوا نوزوا یداز میل كنوت اخو هلو نسعسبال ناک

  رونیدهمدآ نالوا نوط ینکدس هدننزو رجا ) نشالا ) ترظباذا ها رملا تنثم

 ۱ هلو تكسعسیال یا هءانثم ةاماو نما لحر لاقت هدننزو ءارج ردش وم هانثم

 | لحر لاقب رونید همدآ التبم هنناع هناثم Ch ( هدننزو فتک ( قلا )

 ۲ بلصو كب هنسنر هدننزو دوعق هلجج ( نونحلا ) هتانم کنشییا نون وثم

 . ظلغو بلصاذا لوالا بابلا نم انوجم "یشلانجم لاقب : رد هنس انعم قملوا ظیلغو
 | كيم نحو هدننزو هناما هنامو نوجو رد ةوخ ام ندنوب نحام ینا یرکذ

 رد هنس انعم قلوا یلابالو لابی هدنلعفو لوق یشا ندایح تلق هسمکر هایم

 | هناجواوح لحرلانجم لاقي رولوازریاق بوناتوا الصا هلغلوا ولزوبكب هکایوک

 نالوا یلابلالو كاب ىب هدنلعفو لوق ( نجالا ) العفو الوق یلابال ناك اذا انجو
 ۰ E نجام "یفم العفوالوق یلابیالیا نجام لجر لاش رونید هبسمک
 لاقب روند هلوب قاربا شملکح یدازوا نوزوا هدننزو مظعم 4 نعملب (

 هبهنسن نالوا ريض وجو زسلدم هدنزو دادش ) ناعا ( دودبیا نج قیر طظ
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 رد هنس انعم قمروا ك لوق ىلع قمرواو فلح اذا لحرلا نتم لاق نتا | ۱ ۲

 نالف نتم لاق : رد هنس انعم ك هتسرو اددشوا هرضاذا هتم لاک 6
 "یشلا نام لاقب : ردهنسانعم قعازوا بوردنوس یب هنسنرو ضرالاف بهذاذا |
 یندهنت» رونلوا ریبعت ترص هک روند هض را ریکسک ویو كب یغاربط نتمو هدماذا ۱ 1

 باتک نتم تعنتراو اهنم تیلسام یهو ةنتمو ضرالانم نت اولزز لاق روند ا
 هج راو هنطس9 , دنکل اقو ا مهسا نامو رد نا ندنو یسهلوقم راس نامو 1

 نم لحر لاق رود ۳ ناقن ابطو ىوقو بلص نتمو رد رابع ندنرب ردق | 2

 نایلباق ینرلکک هقرا ولف رط ییا هلیس هغیص هين رهظ انتمو بلص یا

 ندنراشانزوما رونلوا ریبعت ترم ردنابع ندنس هک ییا كنهقرا هک روا وذقع
 نتمورولوابنومو رکذمهدانعمو رد: رابع ندرت صوللوصولغاس هس راو هم را اب 1
 هنفصقشاذا لوالاباملا یمانتمشیکلا نتم لاقب رد هنمانعم كم هنا مق جوق رولواردصمكاذک ||

 االف نم لاقي : ردهنسانعم قمروا هننترمص كمدآ رب و اهتورعب هضب جرخساو

 هن نتم لاش : رد هنسابعم كعرو بورد رک مامت نوکرب یدآر و هننم برش اذا

 قلوا مکو بلص هنسنرب هدننزو همالس ( فناتلا ) عجبا هموب هب راستاد
 دنمو ةياهثلا ىف لاق بلص اذا سماخا بابلا نم ةناتم *مثلا تم لاق : ردهنسانعم |

 ةغلک الو ةقشم هلاعفا ىف هشحبال یذلا ددشلا یوقلاوه نتلا ىلاعت هلا ءاعا ف
 ردهنسانعم قمروا دننرص كنهسکرب یخدو هل رسک كنهنمه ( ناتمالا ) تعئالو |
 ردهنسانعم كما تماقا هدننزو دوعق ( نوتلا ) هنتم برضاذا انالف نتما لاق |
 ردعسا هدننزو لیعفت ( نيتقلا ) ماقا اذا لوألا بابلا نم اونم ناکلاب نم لاق ۱

 ترک بولوا ردصم یک ناتم لصالا ق روا ن اوت روند هڼيیا زداج ۱ 1

 قمروق رداج زونلوا لامعتسا ردصم هززوا یلصاو دینوآ هدنلزنم سا هللامعتسا |
  رادقموشنس همدآ ییدلبا هقاسمو اهطوبخ اہ رض اذا ةا نتم لاش هنتناثعم
 رد هنسانعم كعد مروشن بوشوق ندارو اکس ن هللا كنهآ هفعشوق ندهحورلیا || ۱

 یرلهقش هر داح هراق و تا مث اذک منحومیلا ینمدقن4 لاقاذا هقاس نمل نه لاق ۱

 قشرغآ دا تا هیبعترلترمص شاروا ندلیق هننس هقرا تب رظارا |
 تببلا نتم لاق هبللا قرخ یرلاروا یرلحوا لرلکرد هک ات روئلوا رببعت كلیا
 قمراص شی رکهبایو ةدعالا فارطا هقرخمالثل رعشنم انتم هقئاررط نيام افحاذا ]

 قلق مک هلا بر یولطو بقعلاب هدشاذا سوقلا نتم لاقب : رد هنبشنافعم

 رداچید و هدننزو .لاثمت .( نانق ) برلاب هدشذا ءاقسلا نتم لاش : ردهثسانعم |
 د هن نام تللبا ریخت هدادا روب هدننزو هلعافم ) یا ¥ نود هنا |

 قمشراب هدشاب كم رکس هغاریاو هلطاماذا هقح هننام لاقب ردیا بلصت مش
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 اذا موغلا هام ل لاق : OE ینلوا له بودیا هدهعرد یس هداوزو داز

 م وب میام لافب روئلوا لامعتسا یرهلوا زو-ه.وب هکرولوا ءاکو مرتژم لفحا
 هن رعشا موا هل ثرتکآ ۸ یا هلام تنامام لوقن ردهنسانمكلبا تالابمو ین ابساک

 دواب مدمردلاف الصا فرط كن آ ىمي هنبهاو هندع تدخاالو هل تابع اموا
 مدل ثبشت هناودا و بارسا بولر طاح نوعا كنا دوحاب مدلنا روعش “هاما 3

 رد هنسانعم كلبا هدهمرد یسدمزال روماو مازتلا ینناشو 0 لالا ردزاممو ۱

 7 هجاغا یراکدید قوا ۸ رنج نا نامو هبف بعت بلط الو هتلبطام

PURو كام نانا لاقب هنمو  EEهنأ  eهدننز وه وعم  
 ك٠( ةنئملا) هتوفىا للف هننوم لاق روند هندازو تو تاحهدم | قفردس كمدآ رب

 هللایضرد و سم نیا نھ وبشا یعب یمعب هد د هه دی دشت تن ون ویرمسک كنه رهو یف

 ردشملوا دراو هدننردح [ لج رلاهقف نم هنگ ةبطخارمعقو ةوادعلا لوطنآ ] امینع
 فرضتو ذخا ردنوجما قیقح هکندنس هلک نا لوق ىلع ر:هنسسانعم تمالع |
 ردف مصممو ذوشام ندنس هدام یمع یسهل ةاسع+ هکدتن ردهلعغم ینزو. ردششوا |

 یعصا رولوا"هدنلیو أت اذکنا هيف لاقبنأ :ردحو ةقلخج ىبكرت اذكلةنئموح سپ |

 ماج رولوا ندنسهدام نبا هک هدننزو هلیعف ردقلوا هنیثم نالوا قح هدنوب هکیدید |
 تای تا هک هلا هیقوف یاد رد هنکء وب هکیدبد دز وباو رولوا كجد یعقومو لع ۱

 ۱ "کرد هدننزو هه هکبدید نصعبو رد هنسانعم ةجاب هبلغ ردهلعفم ندنس هدام "|
 كمدآ رب هکرد وات ندنس هدام هام هلام زد هلا هدرا مالو هح, وتفم یا 7

 انج قیقح لها رثکا هکرید مچرتما رد هنسانعم كليا مابقو, لمص هوم
 ] ساسالاف لاق ردکعد یلحو یلدا كشیالوا هقیقخاق ردناکم مسا ذوخأم ندنسهلکنا |

 دیدشنلاپ ریخها هبف لاعب نا عنسوم وهیا یسهونآنم ست 2 هنثم 8

E ۱رکف یک کرک هدا هندنرب هدننزو هلداغم ( ةنءامملا ) رلردیا  
 لعافن ( نماقلا ) ًاوراذا ةنءاع مالا ىف نام لاقب : رك هنسانعم كليا هظحالمو |
 . مدقاذا ىلا ن 3 ۳ ۰ رد هنساتعم قوا یکندقوح هنس ر هدننزو ۱

 | اهایهاذا هم *ےش ان ام لاقب : ردهنسانس» یقارضاح هدننزو همرکت ( ةنتقلا ) |

 رظنو رکفاذا مالا ف نأم لس : رد هنسانعم كلا هح المو هشیدناو رکفر |

Eلاقن ردکعد ت ا 6 ر رم و هلحرم ( ةنأمملا )  
 ا ؛ا عج ا اک تا ہک ېد ۳ یک _ كم 1 نا ( «ةا یا اذکل ةناعوح
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 ۳ دز یب هدهندم ؟یاونو ردیدا تلیارب هدنع زو ناق ( ناهلا نالا ( ۱

 هنسنرت هلیعف كمال CHS هل رسک كمال ( نيللا ) ردیدآ عنصومرپ 1
 ( نیلتلا ) نشخ دض ان ایلو انيل نيلي "یشلانال لاقب : ردهنسانعم قلوا قشمو |

 | هنسانعم قغفاتلیو شخ دص "یشلانلت لاق : ردهنسانعم قیشمو هدننزو لعق |

 اكتب (:نیلاو ) .هدنن زو دیس ( نیلا )۰4 یلغاخا يا لایه رد 6
 هنماقمحدم نفح لوق ىلع رود ههنس قشموب یک تیمو تيم ردفصو هلغبغخت ۱

 .برشم عالم نالف رب عو هدننزو ءالسفا رولک هانیلاو نونیل ىج ردصوصخم
 للرد بنات نیل نالف هدر كجد هدازآ نتنساساش د رتو بصعت و فطعلا لسو

 قلا كلوب هدر كد مالمو نانیاو لبس هلفیفخ و دب دشت رار د نيل یهو ۱

 ردهنسانعمقتشموم هدننزو هماقا ( ةنالالاو ) هدننزو لیعفت ( نیلئلا ) رولک

 هلتحارو روض> هدننزو باح” ( نايالا )انيل هربص اذا هن الو هنیل لاق |
 ( ةنالتسالا ) ءاخ ر یا شیعلانم نال قوه لادش رونید هکلرد لوب نالوا ||

 ما اذا ؟یشلاونالتسا لاقت : ردهنسانعم قمل وب عالندوخ ایم روک مع الم یهنسنر |

 هغلعالء هنیلم لصا روند هغلقشءوب هدننزو هلحرم ( ةنيلا ) انیل هدحووا انیل
 ۱ (ةحاللا) تا انيل یا:ةنیلموذل ها لاق ۰: زد هنتشنانعم فمع نالوا تو ا

 ردهنسانعماكمل لا هلماعم , هلتعالم هیسکرب هدننزو لاتق ( نایالاو ) هدننزو هلعاقم |
 هدنزرطیغدصب قتلوق هلیعف كمال ( ةنيللا ) هل نال اذا انایلو ةتمالم هنمال لاق |

 یغدصب زوب نالوا ندنیو شوق رولوا قشموب كب تك کرونید هغدصی هنوکرب 8
 ناهلس ترشح هکردیتسا ورم هدنلوب همرکم کم هب رسک كنال :( هل ) یک | 8
 قرطم ن متن هلب رسك كمال ( هنیلوا ) ردشلیا رفح مالسلاهیلعو انيس ىلع ۱

 هدنساضقور هلا هروسکم مال ( نيللا ( رد ڻیدحملا فیعتعو "فوکر دیس هبنک |

 دالیو رده رقر هدننس نیبیصت هلا لصوم و ردنداروآ ثدحارمصت نب دج رده رقر |

 وب )رفت رب هد رغم هلا هروسکم میم ( هنایلم) ردضومر هدب رغ ||
 ردیدآ هلحرب دوخای رده رقر هدرصم هدننزو روبص |

 هایسهروب تکی وک هدندب هلن وکسكنهمهو یحف تايم (ةنالا ( |
 روند هروکوو اهل ونخامو ةرسلایهو هتن ام تاقا لاق روند ا هکب وک هح هلی |

 رونیدهغای قشپاپ هني زو چا كتیرد هقفوب نالوا هدنشب قیساف هبا كب وک دو |[

 ق ر دامو ا رولک كۇۋو تام یجب
 یکیدبد هام كمدارب هدننزو ناش ) نامل ( رد شلمللا دریراهتحهن نالوا هلا ۱

 تاضا ادا ثلاثلا بابلانم اتام ام لاق * ردە ا قت روا هروب وضع
 قدر و هرذحو هاقنا ادا ا لاق : ر
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 | نوعا دیک ان هکردهلکرب هلدیدشت كنونو یرسک كن اهو یصف كمال ( كنهل )

 م
۷۰4 

 * لزال مث مکلذکا ولاث نل ۰ هلوفک رواک نوا اد یمهک نلو ردرارکت

 . نلف ىلع ثممنا ام بر لاق ] یلاعت هلوف هنمو لبف « لابخادولخ ادلاخ مکل ت

 باوح همسفییعب روشلوا افلا مسف هنس هلک نلهکرول وا هاکو [ نیم رجسملاربهظ نوکا
 |" «انیفدبارثلا  دسوا ی ح« مهم كبلاا و اسب نل هل و بلاط یبا لوق ک روژلوادا ربا هدنعفوم
 هرظنمالدعب نینیعال لح نلف « یعاشلا لوقك ر ديا مزح ىلعف یفیدلوا لخاد اضمبو

 | ندرخآیبهنسنرب هدنلزو نوک ( نوللا ) رد حو رشم هدبلبللایقم یرالیسفن كران و
 _ ئثلا نيب لصفام وهو اذک نول هل لاقب روند هتل اعتو ةئبش ندبا زییغو لصف

 رولوا هنسانعع دیشجو فنصو عونو رولوا معا ندبنآ یانعموب سب هریغ نیو
 هنفصو تثبه نالوا صتخ هدسحو عاوا / ثیداحالانم ناولاب ینا لاش هنمو

 ۱ | یک داوس رونلوا ریبعت هللا ولردو رب ون هدنکرتو كنر ندن وب .هدیسراف هکر ونید
 ۱ روش دةنح اغا ام رخ ساحر یرلکدید لقدو هفصوو هتئنهیا ةرجو داوسه ول لاقب

 أ : هک رنک كمال ردهنیلو هل كمال ردهنولید رفم هدنو روند هنتعاجج لوق ىلع

 | بلد رونلعج هرزوا نابل نیلو رونلعج هرزوا نیل یسهلک :هنبلو یدبا هنول یلصا
 | رونید هثبش نربک هکن ر ,ندکنر ردلعاف مسا ندن ولت ( نولتلا ) يك بان ذو
 | لاش رونلوا قالطا دمدآ نایلوا تب ات زور دحاو روط و قلخو یک نوملقوب
 | هدنخزط هینیمرا هللا هحوتفم همه ( ناللا ) قلخ ىلع تبثال یا نولتم لحر
 یکللا زاد ردقحهلوا تکلع نانلوا ریبعت ناتسغاط الاح ردیسا :هفئاطربو تکلعرب
 ۱ هللاي و او ردهماع حل كد نالع هللا لید هنیع یلا هدنو ردهبصق مان قوعوق

 ]| تیلکر هدننزو دادونا ( نانولالا ) یدلیا تیاور ندب وغب رد ءارمالالعم یناللا
 ( نولو ) هدنن زو ريب ز ( نول ) نولت ینعع "یشلا ناولا لاقب : رد هنسانعم
 ندرفس هلی كمال ( هنهللا ) ردبرلبقل كدتفاح مان نایلس نب دمع هدننزو نوک
 یهوةنهلب نالف ینآ لاقت اروند هناغمرا ییدلیا ادها هنابرقاو بابحا كمدآ نالک

 انتعطا لاقب رو د هماعط هحرصتخ نانلوا ریبعت یتلا هوهقو رفاسلا هیدیام

 هلب رمسک كن همه أ( ناهلالاو ) هدنن زو لیعفت ( نیهلتلا ) ةجعللا یا ةنهللا
 0 توجه لامپ : ردهنسانعم كمر و ناغمرا هدک دلک ندرفس رفاسم

  همدار نیهلتو هرفس نم همودق دنع اشيش مهل یدها یا اناهلا میهلاو اتیهلت اتهلت

 | ةنهللا مهمعطا اذا مهل نهلو مینهل لاقب : ردهنسانعم كمردپ قلا هوهق یرمضحام
۱۳ ۱ ۱ ۳ 

 | هدنسهلکلایا هکدتت یدنلوا لادبا هباههزمه یدبا كناال یلصا كنو رونلوا لامعتسا
 ۳ 1 انس هلک نا یسغلوا عج یه كنسهلک ناو" مال نالوا دیکات ةاداو راربد لاه

 | |[ ندا هستم یرخآهلکو لثاز یدقفل نا هلو ادا مباح یسمرمه



 تار

 هد زابل ام قلوا نحاع ندکلیا ادا مات هلتقالطو تحاصف قل رع د هلفلوا ۱

 هلغلوا قل رغآ ندهمجت هدنناسل هکروئلوا ریبعت هلبا كلکنلپ و قلوا كتلپ ندنوب
 ةنونکلو هنوکل و هنكلو ان لحرلانکل لاقب رولوا شکتجز هدادا فو رح
 هدننزو رجا ( نکلالا ) هناسل ةمحل ةي رعلا مقبال ناك اذا عبارلابابلا نم |
 لبح ( نکل ) ردب دآ عضوم رب هدننزو بارغ ( ناکل ) روند همدآ كتلب |

 ردباق نانلوا ریبعت نکل هلا یمجت فاک هدیک رت هکردپسا مولعم فرظ هدننزو ||

 ردندنماسقا لعفلب هشم فورح هلا هددشم نون ( نکل ) یک نکل تسدب |
 مکحرب هندعبام ینعی ردنعضتم ینسانعم كلاردتساو ردنا عفر ین ربخو بصن ینا ||
 هندعبام هکردمزال مالکرب مدقم ندیدنک اذهلف رولوا فلاخ هنلبقام هکردبا تابثا |

 اضمب و رولوانوجا كاردتسا اضعب هکیدب د راضعبو هلوا داضم دوخاي ضقانم |

 هدنکونو بولوا نوجا دیکون اناد یک یسهلک نا راضعبو رولوا نوا دبکوت |
 ءارف ماماو ردهطیسب نييرصبلا دعو رولوا:بحاصمو نیرق لاردنسا یانعم |
 هکر دحراش ردهددشم "ناو هففح نکل هکر دیک ندنرلهلک “را نکا هدندنع آ

 هزه لقنلا دعب هفاک یسهکرح كنهرمه نوحما فیفشتیدبا ناک ال ىلصا ربغلادنع | ر
 رونلوا فذح یعسا هکرولوا هاکو ردشق وا نذح نوجا نینکاس عاشخا 1

 یسیرو اورع نکل ادیزتیار اموح ردقفلوا رک ذ یبن  وخاب ین مدقم ندندنک 1

 ءدندنعءارف اما ردلکد شلوا لادنا هنو ینلا بولوا ال یصا كنو و ردبا

 نوحا نینکاس عاتجا هرمه نوجا فیفخ بولوا ناال یبصا كلذك ردح وا
 ماست نمک لو ردهمب وا هدنردنغ یاسکو لیلخ اماق ردلکد شهلوا ۸ 2 فلا ۱

 یساوعد ییاو یدلیا تفلاخحم هرلنو یرشحمز نکل زد" لاد هندبأتو هن دیکو

 [ ایسنامویلا ملک نلف ] وبشا هسلوا شلبا تلالد هدیا رک | اریزرد لیلدالب ید

 [ اداهونعنلو ] وبشاو یدبآ نلوا دبقم هلا موب بلک نالوا یسفنم 3 هدنسهب رک

 (:۸) مت ۳

 ا هواو هتبلا هدقدلوا هلا درقم هکر لیدی د نو وع ضعب و ردقمالوا نراقم هواو

 هلابقتسا ینن ردبصا فرح هلیئوکس كن ونو یصف كمال ( نل) ردمزال ینراقم

 مدع ه4هنا نالوا لا یدیا ردنا اضتقا قلوا رارکت : یفلدبا ه هرات هب ی

 | الصا ردادنا فرحو و ردفغخحم ندهلیقث رد هلی وکسو فیفخت كنون کی سلك ||
 قا نددنک رک او رولوا لماع هدن رادنع سنوب هلا شفخا اما زیا لع هدهثسنر |

 رد هدافا یتسانعم اردنا ذرح بولوا ادتبا ف رح هس رولک هلسچ هزکص ||
 "رک او [ نیلاظلا مه اوناک نکلو ] یلاصت هلوق وخ زلوا هفطاع هدنروصو |

 ق یریردطرشم هلطرش یکیاویو رولوا هفطاع هسروئلوا رکذ درغم هرکصندیدنک ||



 میمن ننس ی ٠
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 .و دجاش هدهاش ترد ینبثااربز )ها مت هلا هنعالم .هدننپ ران کاح هتسلپا
 یدرفء روئلوا قالطا هرلعضوم كج هدبا یعیبط مد ليف بم 1 نمالبا ]
 ره ؟لظو قب رط هعراف رونبد ها نالوا ثعاب هنب رشتو نعل هکرد هنعلم

 ( نبعلثلا ) رولوا یدوم هنتنعلو بس كسا كلبا طوف هرللحم یک رهن بئاچ و
 ندنسهلببف رفنم هدننزو 3 ( نمللا ) ه"ذعیاهنعل لاقب : ردهنسانعم بیذعت

 كم نیفو یعق كمال ( نفلا )ردات من هعمز نب كرابم ردبک الاب
 ۲  .لافبرونلوا رببعت قلولناولد هکر ونبد هنساوهو تدح كيتا قلئاوج هلینوکس |
 | هدنزو جما: كفلوف هلی كمال ( نغللا ) هنرمئب یا بابسشلا نغلب هلعف هلعف |

 (نونفللا ) روید هنا هج وب هدننب نویب هللا هکج و روند هکلترک نالوا |
 | روند هزککو روید هلا هجیموب هدنن نویب هللا هکج خد وب هلیعخ كمال |
 هقنبادنفل لصا ییدلیا ملکن كمدآ رب هلیصف كمال ( نغللا ) هنسانعم موشیخ |

 ( نخل ) ةفلانم هب ملکتام تركنااذ دریغ نفلب تثج لافب رونید هناسلو تغل
 | ( نانیغل الا ) كلعل ينعم كنغل لافب ردیجرت لک هکردنفل هدناو هدننزو لعل |
 || ناغلا لاقب : رد هنسانعم یعشراص هنیرب یر بوبازوا رلتوا هدننزو نانیمطا |

 ۱ روند هرکک هدنن زو رود ز هلا هئم یا ( نوثغللا ) لاطو "فللا اذا تنثلا ۱

 ۲ ( نفلا ) ردیفعم نوتفلوب لوتیع رد نیناغل ىج : رد هنسانعم موشیخ |
 ۲ (فیاغللا و) ( ةناقللاو ) هدننزو هرغ ( ةنغلاو ) هلنوکس كفاقو یصف كمال |

 , مهف لاحلا یف یهنسنر رد هنساتع» مهف تعرعس هدنرانزو هبهارکو هباص-

 ندب ونکم رکو ندمالک نالوا اهافش كرك ردنرابع ندکللا كارداو
 ] همون اذا عبارلا بابلا نم هیناقلو ةناقلو اننقل هتقل لاقب  نوسل وا

 1 ةعرس یا ةياقلو ةنافل هب لاقب رلرلرولوا مسا ةيافلو ةناقل وای رس |
 ۱3 ( ن اتلال ) ,رونید همدا مهفلا عب رم هد زو فیت و ۷ مو ۱
 | .نفلا لاقب. : رد هنس انعم كليا رب زاو ظفح زمت هلا هلمت یعالک هل رسک تنم ۲

 | قفل | بوبلیوس همدآرب یزوسرب ( نیقلتلا ) ةلحلب هظفخ اذا مالکلا |
 ۱ هلهحو رش یالک هبسک لوا ینعی همهفو هل لاق اذا مالکلا هتقل لاقب : رد هنسانعم
 | هدزج الطصا ندانعمو یدلیا ارحا هناسلو بودا ےھف ینا هک لوا هکیدلیا اقلا

 ا امم نکروفنک هل رک كمال ( نغللا ) رونلوا رییحت كمربو لد ها
 ۲( ناغل ) ردعضومر هدننزو دعقم ( نقلم ) هنکرو هفنک یا هنقلاذح ل لاق ۲۰

 ۲ رونبدهنفرط یغاشا كنراق هلیحف كمال( نقاوللا ) ردبدآ هدلبر هدنزو بارغ |
 | هنر زدندآ نصح ییا هدنلدنا هدنزو همقل ( هتفل ) هنسانعم نطبلالغسا |

 | هنرغ ( ةنکللاو ) هلنیتصف ( نکلل ) رلربد یرغصلا ةنقل هنبرب و یربکلا ةنقل
 | هیج  هدنناب تاعدا هلع كمال ( ةنونکللا و ) ( ةن وکللو ) هلتنزو 4
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 عطق ندقبفوئو ربخ هدایند هسرولوا ندنفرط لاعتم یادخ هکر ید 210: هد واز

 " نیرفنو بس هسرولوا ندنفرط قلخو رولوا دارم داعبا ندتجرو فطل هدنرخآ و
 نعللا تما هدکدلبا اعد هکولم هدتیلهاج نامز راب رعو یهتنا رولوا «دنعقوم |

 بجوم یني رفنو نعل ندکبانج ینعب ردیضام بطاختو لوهح یسهلک تیا راربد |
 دورطم ( نوعللاو ) هدشنزو ريما ( نیمعللا ) ردکعد هیلوا رداص تالاح
 نزو هلهیبشت هب امسا دراو ندنزوو هکربد حراش رولکنیعالم یعجب, ردهنسانعم |

 فوصوم رک ا رولوا فصو هدهناوسن نیعلو یهتنا ردشمنلعج هرزوا روم
 ةأرماو ةنيعل یه لافب هلاه روند هنیعل هسزفلوا رکذ رکاو هسروئلوا رکذ |
 لاق یک ناطیش هلوا ردبا نی رفنو نعلاکا سکره هکرونید هیسک لوشو نعل |
 خوسعو ردبلاغ فصو رونلوا قالطا هناطیشو دحاو لک هنعل یا نیعل لجر |
 لاقب روند همدآ شلوا مشو بسو یک راخوسء نالوا هدهیلیارسا رونید هنالوا |

 یراقدبای هدنتروص مدآ نوجا كنکروا روناج هدراهعرزمو موتشم یا نیعلوه |
 لحرلاش رونبد همدآ شما رغوا هکالحو یرحو هنسانعم هعازف روند هغو وا ۱

 ردرلعما هلیحتف كرلمال ( ةنعللاو ) ( ةيناعللاو ) ( ناعللا ) كلهم ىزخم یا نيعل |
 هیسک لوش هلي كمال ( ةنعللا ) ردنرابع ندن دورطم هکر دهنسانعم ن ,قن
 لساتلا هنعلی یا ةنعل وه لاق هلوا ردنا نب رفنو نعل سکره کا هک روتبد

 لاش اوا ندا نمل قوجا هان هکرزتشید ههنا نوع اترو 8
 همدآ لوش یخدوب هدننزو مظعم ( نعللا ) سانلل نعللا ريثكلا ىا ةنعل لحر |

 هدشنزو لعافت ( نعالتلا ) هلوا ردبا نب رفنو نعل سکره اکا هکروید ۲
 كلنا هلماعم هنایلابا ال هنب رم یرب و امناشت اذا انعالت لاق : ردهنسانعم كع وس |

 نعلو اونحام اذا اونعالت لا. نوسلوا العف رکو الوق رک رد هنسانعم |
 رخالا ىلع امم دحاو لک نعل اذا انعالت لاش : رد هنسانعم كعئدا ۱

 كلبا فاصنا هلکلیا اعدد هنسفن یدنک هسکر هدننزو لاعتفا ر
 یدنک وید نوسلوا تنعل هعرزوا هسیدلوا رداص ندنب مرحرکا هک رد هنسانعم |
 هسشن ىلع ءاعدلا ىف فصنااذا لحرلا نعتلا لاقب ردنرابع ندکلیا عدد هتسفن |

 اذهلوردیا ناعتلا ید هحوز هدکدلیا ناعتلا جوز الثم هکرولوا هد هنعالم بابویو
 انعالاذا انعتلا لاقب : رد هنسانعم هنعالمو ةأرملا نعتلتلو جوزلا نعتلادق لاقب

 تملا + نعل هنبرب یرب هدننزو لاتق ( ناعللاو ) هدننزو هلعاقم ) ةنعاللا ) |

 نه اذا انعتلاو انعالتو اناعلو ةبمالم دما نالف نعال لاش هنمو : رد دنا
 هلهابم ن نیما هرزوا ك كح راش جادا اهن اجل ا نعال لا و اضعب ضعب 1"

 قذف ود ي روجف هلا گن رخآرب هدو یس 4> ورز هکر هکردقج هلوا

 س .تصح تی تست هد



Vo. 
 حس س

 | ا ر همدا رز و رولوا س٤ا هراعا یئاسل كنسبرواب كنسهود یدنک هک بوک اهبلصف |
 | االف ینسلاو االف ینسلا لوف رد هنسانعم تامردنوک یصلبا نوعا غالبا یربخ

 | | تفلو هنسانعم مالک رونید هزوس هلبرسک كمال ( نسللا ) یل غلبا یا اذکو اذک ,

 | عصف لاف : رد هنسمانعم نالو ةفل یا نسل موق لكل لاقي: رد هنسسانعم

 | نسل لاقب : رد هنسانعم ینلوا معیس#ف هلنیتعف ( نسللا ) ناسالا یا نسللا
 ۱ الو ) هدننزو فنك ( نسل ) مهفانا عبارلا بابلا نم انسل لجرلا
 | نالوا یروپس هدنلکش ناسل یجوا نسلو رونبد همدا نالوا صف هدننزو رجا

 | كنبسو یف كمال ( نسللا ) يک شوباپ و تسم ینروب یطوط روند هبهنسن
 هنسل لاف ردنرابع ندکلیا هوسلاب رکذ هک رد هنسانعم كللید یدارب هلیئوکس |
 قلوا بلاغ هدرواحمو هلاکم هبسک رو هناسلب هذخا اذا لوالا بابلا نم انسل ]

 یلید كنهوبحمو هقطانلا ىا ةنساللاق هبلغاذا انممل هنسل لاق : رد هنسانعم

 | برقعو افشرت اهناسل لوانناذا ةيراج لا نسل لا ردهنسانهم كعا بولا هزعا

 | یطوریسکوک كحوادو هتغدلاذا برفعلا هتنسل لاقب : رد هنسانعم ققوص
 | هدنلکش ناسل هکزد هنسانعم قعای یرویسو هجا یک ینورب یطوطینورب بودیا
 ۱ دننزو,دعم ( نسللا ) اهالعا ققدو اهردص طرخاذا لعنلا نسل لاش رولوا

 | جوباب و تسم ینروب یطوط روند هبهنسن نالوا یطورخ هدنلکش ناسل یعوا
 باذک ( نوسللا ) ناسللا فرطک اهفرط ل ةنسلم لعن لاقب هنمو ېک
 | لجر لاقب رولوا شمربو ناسل واردره هنو دنک هکابوک روند همدا یغوردو
 | قلثاب هنسهفا كرخآ یکشوک هود هدننزو لعفت ( نسلتلا ) باذک یا نوملم
 بونلا هلمششناو رك ذاك هبحاص هنسلا اذا لیصفلا نسلت لاق : رد هتسانعم
 راز ( ناسللا ) هتلعش تعفنرااذا رجلا نسلت لاق : رد هنسانعم كلباادب هنابز
 | ربنم ( نسللا ) رديدا عنمومرب هلبعف كمال ( هنونسل ) ردیدا توارب هدننزو
 هرزوایسوبف كنهبلوق یرلفداب نوحا قءوط نالترص رونبد هشاطلوش هدننزو

 ۱ [ بورك نالطرص هلفشلوا عضو همعط هنتابن كن هبلوقو رلردبا عنعو هلتعنص
 | إً مسا ( ثسلتلا ) ردبا دس یب وبق بونا شاط لوا یک ناق هدقدلا یبهمعط لوا
 ۱ 1 هقا رخآ هکردهقا لوش هیلخو رونید هبهقان یرلکدید هیلخ هلیس هبت لعاف

 هیظعم ( ةنسللا ) ردطلغ یرلهخن هبلح هدارو هلوا شلفای هرزوا دحاو دلو
 هحواب نالوا هج روبس ینورب هلتفاطل بولوا یطورخم هدنلکش ناسل هدننزو

 | نوزوم ولمادنا یغایاو ناسللا ةثیهک ةفاطلو لوط ايف یا ةنسلم لعن لاق روند
 | كنيعوىغف كمال ( نعللا ) ابتغیطل یا نیمدقنا ةثسلم ةأرما لاق روند هنوناخ
 | هدرطاذا ثلاثلا بابلا نم انعل هنعل لاقب : رد هنسانعم كلعا داعباو درط هان وکس
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 قلتیق هدننزو هرمت فن لو ةدراپوا ةقينم یا ةنزلو ةنرل ةلبل لاقب رولوا فصو |
 هتنمو تدشو هفین ةدد دش یا هنزل ةنس لاقي رولوا فصو هب هذس قاروقو |

 ولت دش كب هدننزو رجا ( نزلالا ) هل كمال رولک نزا یعج روتلوا قالطا

 باتک ( ناسالا ) بلکلا دیدشلا ىا نزلا نامز لاقب رولوا فصو هنامز ولتنحمو ||
 رولوا یند ثنّوم.ردرک ذمرلّرید نابز هدیسراف هنسانعم لوقم رونید هلد هدننزو

 یکه ب رشا رولک هنسلا یعجج ردهل روصت یغیدلوا لوق تلآ دوخای هحراج ین ات

 ردففخم هلنیتعخ هکهلیئوکس كنیسو یم كمال رولک نسلو یک سلفا رولک نسلاو
 ردلعتسم :هتسانعم تغل ناسلو همالکو هتجحم یا هللا ناسلب قطن نالف مهلوقو |

 هنم یناتا لوقت رونلوا قالطا هربخ نالی ردنوکو ةغل یا ناسل موق لکل لاش
 لا رونلوا قالطا همدآ نالوا ملکنم ندنفرط هلجب موقلا ناسلو ةلاسر یا ناسل
 ندنسهلیبق رقنمو رذیع-ا كنصرارب ه.هفوکرهظو منع ملکتلا یا هموق ناسلوه

 ناسل یوتسا لاق روئلوا قالطا هنلد وزارت نازبلا ناسلو ردیدآ سرافو رعاشرب
 روئلوارببعت هنابز هکرونید هنحوا كنسهلعش كشن رانلا ناسلو هتنذع یا نازم

 هنانسامحو كعیچ هدزغعا ینکوک ردیدآ تاب نانلواریبعت قاربب یلریکس لیلا ناسل

 هبیسرافرانو هنتلع لیفلا ءادو ههثيبخ حورق یداعتو ففجو شباق یغاربیو عفان
 یعطق مد نالبسو هن رلتلع یشا دروقو هلو هنب راه راع هب ریو هراق یعب

 : ۱ هحارس یعب هر زاخو هنغ اب شا هر یمردرمصا هناوبد بلکو هدنصوصح -

 : ( روتلاناسل ) رددیغم هنعراوعو للع راسو هماروا نالوا هدلد كحوکو هنثلع

 یراشاط نالوا هد هناّمم و عفان هب اففخ و هغاجوا نالوا هدلب راربد 1 شوق هدیکرت"

 قاد شید یرعش كرم ییدید ریئاصعلا ناسل هدنادرفم نکل ردح ر غو تتم

 زدعور ندنا دوخاب هقشب ندراد ردرخش هکردموس ح هرزوا قلوا یرطدبد |

 ۱ ردعقات هلاط و لعدم ی رله راپ رولوا یر دبعش باشم هن  ی نک لی 9و

 رل ردنآ رییعت زولو اب کا یزبیبط تك رفو ردفو رعم هاو ءابط زا نیب تابوت

 . هدکر کون و هد هناثم یخوبطم ردنا یرلکدد ید نالسزا ( عیسلا ناسل )
 یزوس كمدآ رب هل رسک كنه هه ) نایسلالا ( ردح رو تّفم یرلغاط نالوا 0

 تب راع هرخآ یی رواپ كنعهود یدک نوا تكمعرو د وس هد اب هبهقا شاوا 1

 E ردټف همن اب ىلع و ا با هراعا یا: ابف هنسسا لاق رد ها كرو ا
 ۲ تتم
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 ادل ناك اذا سمانلا بابلا نم ةئودلو ةنادل *یثلا ندل لاقي : رد هنسانعء قوا

 ( ندل ) هئیلاذا هئدل لاقب : ردهنسانعم قغشموب هدنزو لیعف ( ندلنلا )

 نامزفرظ یکیسهلک دنع هلبسانب هرزوا نوکس كنوئو یمن كلاد و یصف كمال
 | كلادو ىف كمال ندل رد راو ید تغل رب نوا هدنوب و رولوا ناکم فرظ و

 | كمال دلو هدنزو ربح ندل و هلی كمال ندلو هدننزو فتک ندلو هلو ۱

 | دلو هلنينمض ندلو هلنبون و یعف كمال ادلو هلی كمال دلو هدنزو ك هلي
 | هنسانعم هیماهفتساله كنسهلک یدلو رده رسفو یضف كمال یدلو هلنیت كاذک
 | یدلیا دع رب یتسهلک یدل هللا ندل هجرک فلوم ردشلوا عوعسم ید یدورو

 ندنسادنباو لوا كناکم و نامز یسهلک ندل هکیدید بودبا قزف یر جش نکن
 | یدل و رولوا نرافم هنسهلک نم نالوا رج فرح یرنکا نوجکنا ردربتمم
 ندلو ردا فرمصثلا ثبح نم یسهلک دنع و ردلکد مزال یسانعم ادتا هدنسهلک
 | سدن ( ندللا) ردبا بصن ینسهک :ودغ نکل ردیا “رج هلتفاصا یندعبام یسهلک

 ماعط لاقب هبلوا وبا یضط و یکمنا هلفمالوا یوص هکرونید هبادغب لوش هدننزو
 | ردتغل هلبعف كمالو هدننزو هنحد ( ةندللا ) طلا و زیخادیج ريغ یا ندل

 | لعفت ( ندلتلا ) ةحاح یا ةندل هدنع ىل لاقي : ردهنسانعم همهم و تحاح

 | كمکعت بونلايوا و ثكمن اذلجرلا ندلت لاقب : ردهنسانعم قلاق بونلکا هدننزو
 | یبهنسن رب هدننزو لیعفت ( نیدلتلا ) *اکلت اذا هیلع ندلت لاقب : ردهنسانعم
 | هلیصف كنهمجحم لاذ ( نذاللا ) هادناذا هب و ندل لاق : رد هئسانعم ققلصا

 | نوکت هرزواتاب یرلکدید سوق ندنعون قشمرمص ردتوطر نانلواریبعت ندال
 ۱ | رارولآ بوریصیرلن آ و روشباب هنبراتسوب و هنبرلبوت ككرلبک نایلتوا ینآ هلکلیا
 | هلغلوا هدولآ هلقاربط و موق یرلنشباب هنبراقرط و ردلضفا یرلنشپای هنبرلیوت
 | لوبو متفم ینرلزغا كرارمطو یرلهدس و نیلمو نضسم یتعیبط رولوا رتک
 |[ ندال هروک هنناب تاحراش ردعفا هنذا محو و لاعس و هل و ردم یضیح و نبلو

 | (نزللاو) هلبلوکتس كنهمجم* یاز و یصنف كمال ( نزللا ) ردیرعم یسراف
 | ازلو انزل نزلو موفلا نزل لقب : ردهنسانعم قعشغص بودبا ماحدزا سان هلنیتعف

 | رونید هرب هعشقصو كل هبلغهدننزو سکش نزا و اوج ازت اذا عبارلاو لوالا بابلانم

 || هنم و رونبد هرب هعشغص كلهبلغ هدرلنوب ( نوزللاو ) هدننزو فتك ( نزلا )
 یخدوب هدننزولعاغت ( نزالتلا ) هبلع جدزمیا نوزلم و نزلو نزل برشم لاق
 هر ( ةنرللا ) اوج ازت اذا اونزالت لاقب : رد هنسانعم قعشقص بودا ماحدزا

 . | م دوخاب عوج هلل مک كمال ( ةنزللاو ) هدننزو هحرف ( ةنزللاو ) هدننزو
 . | دک قوغوس كب لوق ىلع رولوا فصو هبهصک نالوا راتو كنت هلببیس تنحو

 فصو



 ؛ ردهتسانعم كلیوس زوس 07 زاغلا و نصر و كمالبا

 1 ردت اف تل لو هری ل قو هم مهلت لک ۵4 طلاق

 | بابلانمانط هنخ و هلوق نحل لاقب : ردهنسانعم كلا مهف و لام اذا هيلا نحل لاقت
 | تمهف لوقت رونید هنموهفم و انعم و اوحف كمالك نحل و همهف اذا ثلاتلا و عبارلا
 1 یارحا هلا کزا و همغن هدننزو لبعفت ( نیلا )اا هانعمو هاوصف یا هلوق نل نا
 | یدآ ر و ایف برط اذا هنآرق یف نیل لاقب : رد هنسانعم قموقوا كرهدبا ماقم
 ]| هأطخا اذا هن لاقب ردنرابع ندکعد یدتبا اطخ هکرد هنسانعم كلیاتبسن هباطخ
 هدننزو هبهارک ( ةياحللاو ) هدننزو دوعق ( نوحلا و ) هلنیتعف ( نفلا )
 رکذاک ان ةءارقلا ىف ن لا : ردهنسانعم كلا اطخ هدنءارف یک نل هدرلن ون

 (ةناحگلاو) هدننزو دادش ( ناملا و نحاللا ) ًاطخا اذا ةينال و اول و انل و
 ن ندنسیدابم تمالک نحالو روند همدآ ندا اطخ هدنآرق هدننزو هدادش

 نح ال وه لاش ردندنسانعم مهف روند همدآ نیهدرخ و كرز نالوا ردا كاردا

 همدآ ندا اطخ هدنءارق اماد ههننزو همه ( ةنحلا ) مالکلا بقاوعب ماع یا
 ناکاذا ةنل لحر لاق روید هربکفرح ندبا نیحلت و هثطخت قوح یسان و و روید

 لحرلاقب رونیدهمدا نانلواهئطخ/ و نیحمقوح هدننزو هفرغ (ةنحللا) سانلا نعي

 كلبا ےھفت زوس رب همدآرن هلرسک تنهرمه (ناحعالا) سالا هني ناک اذا ةن
 هدننعضهدامرب هسک رب هلنینعف ( یملا) هنعلف ءایاهمهفا اذا لوقلاهنلسا لاقب : ردهنسانعم

 : ردهنسانعم قلوا اناد و رصبتم و فراع یک کرک هناهر و لیلد ییدلیا درس

 هلعاغم ( ةنحاللا ) هبتنا و هتج نطف اذا عبارلا بابلانم ان لجرلا نخ لاقي
 ) نما ) ہن طاف یا محا لاقب * ردهنساذعم كلکا یهنسن رب همدآ ر هدننزو

 سرد تفح وح شمام وا :NODE هلن وکس تن هم یاغو یضق كمال

 ېک ضرب نالوا هدنرکذ كنعف راج كلذك رونید هضابب نالوا هدنزوب چا
 نالوا هدنس هجغاشا كنکیک كروک هدشننزو هر ةنزللا ) روند هفلرقص
 لاق : ردهنسانعم قخوق دب هنسنر هلنیتعف ( نحلا ) رونید هرکجا هح موب

 تنل لاقب : ردهنسانعم قملوا دساف زوحو نتنا اذا عبارلا بابلانم انف ءاقسلا نفل
 و رونید هنسقوق دب كنبرلحا قتلوق و كحرف و تدسف اذا ةزوجلا

 نحلا اذه ام لاقب و جيب ملكن اذا لجرلا نف لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلیوس
 زونید همدآ شمالوا 0 هدنزو روا( نالا مربا خب یا بیطلا كس |

 ( ندللا ) انت ۸ یا ءانخ ما و نا لحر لاقب هدننزو ءارج رد ءان یوم
 یعج ردهئدل یوم روند هبهنسن عالم و قشمو هلن وکس كلاد و یصف كمال |

 ةندل ةانق و ندل نصغ لاقب هلی كمال رولک ندلو هلبرسك كمال رولک نادل | |
 قشموب یناذ هنسن رب هلبضكمال ( ةنودللاو ) هلبعف كمال ( ةنادللا ) نیل یا | |
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 ناف ( ةبئانبللا ) ردروخب یرلکدید دنبلسع هلفبرحت هکیدنلوا نایب هدنسهدام

 هادانب سینخ نب رفز و ردبعسا یزبف كنهسک ما سیفا و ردپسا یزبف كنوعلم
 لاقي : ردهنسانعم یلاف بونلک | هدننزو لعفن ( نبلتلا ) ردبسا كنيسرف ىلكلا

 یوص ردبسهبنک كرکذ هدننزو ریز ( نیبلوا ) ندلئو ثکع اذا لحرلا نبل |
 ولنط هدننزو فنک هللا هبفوف یا ( نئللا ) ردینبم هنروصت ییدلبا نالیس |
 روئید «یبرک هدننزو هئحد ( ةنتللا ) ولح یا نتلوه لاق روئید هبهنسن |

 ردهنسانعم تحاح هنلت و ةنتلل انت ذخا ةئلثلا فن ۸ یتم لاقي هنم و هنسانعم ذغنق

 بابام اب هن لقب : ردهنسانعم قمالب بوکس كجو ین كمال ( نجلا )
 دوحاپ هن وا بوکلس ینرلفاربب ثحاغا نوا تمردب هب هود و ةا لوالا

 ریعشوا قیفد ه4طلح و هطبخ اذآقرولا نجل لاش : ردهنسانعم قمردش راق هب هب را

 ن قروا 0 TR قرو نج ید وب زو لیعفت ( نیت )|

 لاقب روند ۸ هنسن ۱ ری 7 ارت تم طرف ۱

 : رد هنسانعم قلوا كاش هنسن رب هدنزو لعفن ( نما ) حسو ىا نجل ئش |
 هحولربک هلغمالوا كاب هحوبا بونشاب یثای كمدآ رب و جزلت اذا "یشلا نجت لاقب
 هدننزو باتک ( ناجا ) هقنب إف هلسغ اذا هسأر نجلت لاقب : : ردهنسانعم قلاق |

 ربعبلا نجل لاقب : ردهنسانعم كلا قلنورح هود هدننزو دوعق ( نوجلاو ) |
 : ردهنسانعم كروب لهاکو دنک یعآ رغآ و نرح اذا لوالا بابلانم اوج لو انا |

 رکذم رونید هود نورح هدننزو روبص ( نوجللا ) لقن اذا یشلا ف نجل لاقب |
 هدننزو ريبز ( نیجللا ) نورح یا نو لج و ةفا لا رولوا فصو هوم و |
 یرغا تنهود هدننزو راما ( نيعللا ) هضف یا نیل هدنع لاق روند هشموک

 ۱ هدننعنصوصخ رب هکر ونید هتعاج لوش هدننزو هرک ( ةنجللا ) روند هنکویک |

 كمللیا هبهتسن رب هلنیتف ( نجلا ) رلهلوا هداداضر اکاو بولوا مقحم

 یصف كمال ( نحملا ) قلع اذا عبارلا بابلا نم انجل هب نجل لاقب : ردهنسانعم
 ردبس هزاوآ خام هکرونید هل وص نالواعونوم عوصم هلنوکس تنهامعمیاح و

 یهو نولو ناب ارق لاقب رولک نو و نا یعجج رونلوا ریبعت یکزا هدیکرت
 ناذح لا : ردهنسانعم نالو تغل نو هع ون ولا ةغوصملا تاوصالانم ۱

 | هنسلاوشئارفلا اولعت هنع هلا ینعر رع لوق هنم و حراشلا لاق مخل یا شی رق 1

 ۱ كرك رد هنسانعم كما اطخ هدنآرق و ةغللا یا نسللا و |
 _ندبطاخو ًاطخا اذا ثلاثلا ثلاثلا بابلا نم انط ةءارقلا ف ئزاقلا نخ لاقت نوسلوا |
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 مینبل رثک اذا ۳۳ نیلا لاش : ۰ زد همسانعم قوا قوح یدوس كنار ےل زنگ

 ۱ لزتاذا هقانلا تنبلا لاق : ردهنسانعم كلك دوس فد تب اوبحو نونال مه

 : نبلا لاش : رد هنس انعم كليا بيرت ماعط ییدید هنیبلتو اهع رق نبللا |

 راربد ری هدیسراف رونید هدوس هلنبتعث ( نبللا ) ةنييلتلا ذخما اذا لحرلا
 :بحاص ( ناللا ) روئلوا قالطا هیوص نالوا لصاح ند رلحاقا رجلا نلو

 نیللا رک یا نوا موق لاق روند هب هسک قوحیدوس ردهرزوا بسا هدننزو :

 . هدناوبح(نل تات )نیللاا وبلطاذا موقلانیلتسا لاقب : رد هتسانعم كم يا بلط دوس (نابلتسالا)
 هدننزو رام ) نبلملا ( رولوا ثداح هدرلن آ دوس هکر وند هرلغسرغب لوش نالوا

 روشلوا ربسعت كلوک هکرونبد هباق قحاغاص دوس و روید هب کزوس تكحهزوس دوس

 ( ةنبللا ) رونید ههرکست قضشاط جیرک لوق ىلع رونید هبلاق كجسک جرکو ||

 هایصف كرلات ( ةنيبلتلا و نيبلتلا ) ۳ هقعلم رونید هفیشاق هدننزو هسنکم
 بیئرتبودبا هتخحع ۲ هلا لاب و هلا دون ینکیک نوا هکرونید هنشآ جالوب ولرد رب

 . هدننزو لاعتفا ê نابتلالا ) رونلوا قالطا هن رله كناوبح ( ناوللا ) راردیا
 هدننزو بانك ( نابللا ) عضترا اذا عيضرلا نبتلا لاقب : رد هنسانعم كعا دوس
 همانبلبلاقبو حراشلالاق هما نابلب هوخاوه لاقبهنم و هننمانعم عاضر رونید هکعا

 ردندهبودا هکردفعم نانلوا رببعت كلنوک هکر دبمسا ردنک هدننزو بارغ ( نابللا )
 بویلوا ندننهج جایتحا و رقف هکرونید هتجاح لوش و رونید هنجاغا ماج و
 هتحاحیا هتنابل نالفیضق لاق ردهنابل یدرفم هدنوب هلواندننهح تیلصم و همهم
 هتسه روا لوقیع هنسانعم ردص روئید هسکوک هدننزو باصس ( نابللا ) ةمهملا

 كنهماد یللقن رط نوتب یسهلوقم راق و تآ دوخای رونید هنغلارا كهع ییا دوخاپ

 هدننزو ربما ( نیبللا و ) هدننزو فثک ( نبللا ) رونید هنسکوک ةصاخ

 كتشخ هکرونید هبهجراب نالیکید هنغتلوق كسابل هلرسک كمال ( ةنبللاو )
 روئید هنکوب دوخای هبهمقل هدننزو هفرغ ( ةنبللا ) رونلوا ریبعت كردنکا و
 هلاسدق و رددآ هب رفقر هدزاجحو ردیدآ تغاط رب هلا هحوتفم رھ( نابللا )

 ردیدآ كغاط رب هدمانش هلبع كمال ( ناب هری عنصوم رب هدننیب سلبان
 رغصم ( نایبللا ) ردمارک یایلوا هاکت دابع هکردرکدید یغاط رلقرق الاح

 هفرغ ( هنبل ) ردهدلب رب هدننزو روبص ( نوبل ) ردیدآ عموم رب هلیسهین |
 هلبا میلسینب ٌءرح هللا هحونغم ةيتحیاپ ( نالي ) رده رق رب هدهیق فا هدننزو ۱ ۴

 | لسع هکهتن رولوا یفعم ردیا نالیس هسفنب هدنماوق لسع هکردیعا روا

 یقارطا هدننزو رفعح رد نبلی یعسا دوخاب ردیعا یداو رب هدنس همان لابح ۱

 ردیدآ كسرفر و ردیسا نواخر هدمنزو یرشد GA ردشمنلعج هل رابتعا



۷44 

 رلبدلبا زیوجت رلسعپ زلوا عفاو یر هلوا رورجم اعبار زلوا هبماهفنساو روه#ا
 ( ناثكملا ) رلوافاوقرهلوا درفم یربخ كلوب اسماخ اذه عيب نیاکب كلوةك
 ) ةناک الا ( لیفک یا هلناتکموه لاق ؛رد هنسانعم لیفک هدننزو باتغم

 | هعشخ اذا هللا هناک ا لا : رد هنسانعم كلبا زاسکاخو لبلذ .هدننزو هماقا

 لاق : رد هنسانعم كم فوج هدننزو نبغ ( نبللا ) ( ۰ ماللا لصف « )
 هبل لاق : رد هنسانعم قمرواكیو اربثك لک ااذا یناثلا بابلانم انبل لحرلانبل
 هافساذالوالاو یناثلابابلانم هنبللاقب ردهنسانعم كم روم ادوسهمدا رب وادیدش هب ماذا

 چ نب رط هی رک كمال ( نبل) ردبنآ غاط رب لب كمال ( نبل ) نیل
 هح رک هدننزو فتک ) نبللا ( ردیعا كرونسو دحر ندمرح دودح هرزوا !

 یک لبا هلبرمسک كمال ه.دن وب ردهنبل یدحاو را راهب وياي بوسک ند روماج روند

 شفلوا بؤز رلهمهم روما ا هک روند هسلج لوشو ردّاج هد هلن مسکو

 نوسان یدوسو هنابللا هيف یدش یا نبا سا لاق یک یس همکحم یناق هل وا

 كمك جیرک هدننزو لبعفت ( نیبلتلا ) نبللا بحمیا نبلوه لاقب رونید همدآ
 روند هماعط یکیدید هنیبلت نیبلتو نبللا ذخاذا لحرلا نبل لاقت : رد هنسانعم

 یدوسو روند همدآ نوسكی یدوس یخدوب هدننزو روبص ( نوبللا ) رکذیساک |
 هدنسهع بویلاص نوا لوا عت یدوسلوف ىلع رونید هناوبح نالوا قوج

 هناویحولدوس اقلطم هنوبلو نوبل هکیدید راضعبو روند هناویح ششوا اقباو كرت
 هلرسک كرامال رولک نبلو نابل یمج نوسلوا زا رکو قوج كرك رونبد

 كرتو اريثكىنعب نبل تاذیا نوبل ةقا لاقب رولک نیابلو هلم كمال رولکنبلو
 هود كکرا لوش ( نوبلنا ) ةيكبوا تناك ةزبزغ نبللا تاذ ةنوبللاوا اهعرضىف

 هوا شم ریک هبیضجوا لوق یلعهلوا شمردلوط ینشای یکیا هک رونید هنسیروا
 رد یتبم هنفیدلوا نبللاتاذ هلغم روغوط یروب یریغ یسانا ردنوبل ها قوم
 بازو هحرف ( ةنبللا )) روئید هترا هدرخ كنحانا طفرع ( نوبل تان )

  هنسح ( ةنبللاو ) هدننزو نسح ( نیللاو ) هدننزو هننقس ) ةسمللاو ( |

 . بوبلغ اص نوحا كکرب یدوس دوحاب رود هناوبح ولدوس هد رلنوب هدنزو

 کر ون. د هنتوا لوش هدننزو هلح م 1 ةنبلملا ( روند هشغلوا اقا و لر هدنسهک
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 نالا هنع رزغتیا ةنبلم بشع لاقب هلوا رولوا ناوارف یدوس كناویح نایلتوا
 [ ربات هنغ امد هلکمحا قوج كب یدوس هکرونید همدآ لوش ( نوبللا ) ةيشالا

 ۱ هنآ هدرورب هليا دوسو ردص وص# هندوس هود تیفیکوب هلوا شوخ رم بودا |

 7 رم N نابلالا ) نیبلو نوبلم سرف لاقب هدننزو ریما رونید ید نیبل رونید
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 ةناهك نهکو لجرلا ها نهک لاقب روتلوا . رببعت كليا قلبجفابو كلبا قلیلباف لا
 ( نیهکتلاو ) هدننزو لعفت ( نهكتلا ) بیغلاب هلیتقاذا سماخلاو لوالا بابلانم |

 كلیا كلنهاک یندوب رد ردصم قر هلوا ردا ندشناب لعفت هک  هدننزو لیعفت |

 ( نهاکلا ) نهک ینعع انیهکتو انهکت لحرلا نوت اا زد ها ۱

 (ناکو) هل رسکكنهدنشیایویصف كند مه و كفاك ( ناک )ءوسةلاصیا ءوسةنیکب
 نونم هلهببشت فاکویو هدماهفتساو هدربخ : رد هتسانعم کردتغل هدشنزو نعاک |

 هکربد حراش ردزناج یسفلوا فقو هرزوا نون ءانباکا ردبکم ندنسهلک "یا نالوا | |
 ماعهبا هکرولوا قفاوم هدلاح شب هنسهلک کو ردموسم هلون هدینافع فم || |
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 لوا رولوا فلاخم هدروما شب] هنظفل کو یدید نیعبسو اال هدنیاوح هدکدلیا "

 دنع یظفل نیاک اشلا یدلبا مکح هلیموز هلیموزل روغصع نبا ح رولوا رورجم هلا
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 هدننزو نامر رولک  ناهکو هلناعف رولک هنهک عج روند هیجفب و هب یجلاف
 لاق یک ادنک رونید هبسک ندبا هراداو تیؤر ین اوجو روما كمدآرب نهاکو
 کالنهاک هدننزو هباتک ) ةناهكلا ( یعسدو هتجاح یف هصاب موش یا هل رهاکوه

 عیطسو قش ید رولوا راثهاک هدرلبرع هدفلس هکربد حراش روند هنتفرح

 ی رابخاو ثداوح شعب هلغمالوا عوثع ندحورع هنامآ نیط ایش یک صاح مان

 ةولصلا هیلعمان ارخفهدعبیدباراردبا رابخا هل رالبالغن هرانآبودیاقارتساندرلهنش رف |
 راردا اعدا ما "دخندنسهفلاط نح رلضعب ورلیدلوا عونعهدنرلروهظیرات رض حمالسلاو

 هدعاسه هسکر هدننزو هلعاغم ( ةنهاکلا ) هللاالاببغلا سیال زیب ییغهسیا نج

 رد هلیبق یا ( نانهاکلا ) هاباح اذا هنهاک لاغی : رد هنسانعم كليا تناعاو

 ردذوخأم ندینآ نیک رد هنسانعم كليا عوضخ و عضاوت هدننزو نیز ( نیکلا )
 رونید هلا نالوا هدنلخاد كنحرف ناوسن نیکو عضخ اذا انیک نیکی هل ناک لاقب

 هرلرکجزپ هدرخ كنرو كنرو یک رازور نالو! هدنفارطا كکدرکح لوقیع

 هدننزو لاعتفا ( نابتک الا ) رولک نویک یمج رونبد هندناز مل دوخاب رونید

 هرم ( ةنيكلا ) نزح اذا لحرلا نان كأ لاقب : رد هنسانعم قلوا ن وزحم

 تلاغک و رونلوا ریبعت یسارک ناتسب ع هکر ونید هنشع كنجاغا ردس هدننزو
 کده ندا راتسک اخوا لیلذ ینآ..هل رنک تفاک 4(: هتیکلا ) دردی
 نالف تاب لاقب : رد هنسانعم تلاحو هلذم ةّدشیا ةنيكف عقو لاقب رونید هتنحم و

 اّضعب و ۳ * داقا اضعبو قلوا مزال هدمالک ردصو قلوا ییمو جاینحا هژیمگ و

 ناک هني رلتر طح دوعسنا تعکن یاو ردردا هربخا تلاحو رد رلتلاح ماهفتسا |

 لاوس ويد نسردبا دع تیاجاق نيازحا روس ینعب ةيآ بارحالا ةروس ًارقن |

 نم یرتکا یزبع تنیمک نیک تفت ردطبسب هرزوا جی لوق کو ردبکرم نیاک
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 | هک ن دانم : هل رصمالو یناخال رارید نوکیالو ناکال هدنفح یرانجشد ی رلکدنبا
 | يا ةبطظع ةباك تناك لاقب : ردهنسانع« هنداح ( ةاكلا ( رد هانک ندئوم |

 | روئلوا ربیع ین.ردلوا کرد هنسلاعم ثادحا هدنزو لیعفت ( نيوكتلا ) ةنداح |

 اهدحوا یا هابشالا هللا نوک لاقب : رد هنسانعم كلا راوو هئدحا یا هنوک لاقب |
 لحردراناکم مما هلي كرا ( ةناکلاو ) ( ناکنا ) ردندنوب نیوکت تفس |
 هنسانعم تلزنمو هباب هناکمو رولک نکاماو هنکما یمج رد هنسانعم لوص-و نوک |
 يوم هدربعفو ةلزالا یا ةناكملا عیفر لاقب ىك عقومو هلزئءو هنری ردلعتسسم |
 تیم لوقن رد هبانعموب ځد هنیکمو روئلوا قالطا هتهج نالوا دوصقمو ۱
 ر دشلا تب ید هدنس هدام نکم یناکم هلیا رظن هنظفل فلوء !قنبكمو قناکم |

 هیس هدلیز نون (| یتنکلاو ) هدننزو یدرک ( ینکلا ) ۱
 هکایوک روئلوا قالطا همدآ هدروخاسو رمعم هدننزو ین وع ( "یوکلاو ) |

 . لاقب رد رابوسنء هنبرلل وق اذک هبفوه ناکو اذک نامز قوا اذک ی ابشق تنک

 لیفک هدننزو لاعتفا ( نابتکالا ) رمعلا ریرکلا یا ینوکو ینتنکو ینک وه
 هدننزو ناوبا ( ناوبک ) هب لفکت اذا هبلعناتکا لاقی : رد هنسانعم قتلوا
 مج ( نایکلا مع ) ردیمجعا ظفل ردف رصنم ربغ ردبسا كنز دلی لحر
 رداقلا دبع هکربدریقح مجرتم ردیسا یرلباتکرب كنس هفئاط مجع هدننزو نایقلا |

  ردهنسانعم عیابطو رصانع هدنناسل مدق سرف نایک هکی دید هج را هبلع یدادغب

 وطسرا هکردیسا باتکرب قر هلوا فاض» هلرسکو یصف كنبس نابکلا عمسو
 , ندنعیابطكلاوحا نالوا كرتشم هدننی ماسجا ردلقش» یبیعیبطوع “یدابم ردیغیلات
  هکیدبد هدنح رش یسهبطخ كياتک مان بتاکلا بدا قبلا وح ماماو ردبا تح

 رد هس انعم تعیبط هدینب رس نایک رد انکرب ندنش اغلوم قطسرا نایکلا عع |
  ردنرابع ندانعم ندیا كيرحمو فرص هنعضاوم یاسحا تعیبط اهکلا دنعو
 ۳ هم نیش عتتو ی انعم ندا تیر 2 هبیولع تمس یرانو هلفسا تمس یدسحم
 i هلیبسح قلوا یعیبط لع "یدابم روز باتک رد هنس انعم تیص هللا

 ۱ بودا بپ رعت هدعب ردشللا هیس هلغلوا ید رنشوک ادتبا ند روب نم ۱

 4 عنصاوو عوضح هدننزو هماقتسا ( ةناکتسالا ( رای دید نايكلا ععس هلا

 قاوا لاعتفا هدنس هدام نکسیفوب فلوم عضخ اذا هل ناکتسا لاقب : رد هنسانعم |

 ۱ رد حراش رد بم هفالتخا ردشایا دع لاعفتسا ندنوک هدار وو مسر هرزوا ۱

 | رکم ردبرغ یعیدلوا ندنوک ردشلوا بهاذ هتفیدلوا ندنس هدام نيک رلیضعب | ۱

 ؛ ردلمعتسم رد هنس انعم كنيد هدننزو لعفت ( نوكتلا ) هنلوا فلخت |

 ۳ هنسانعم كمريوربخ ندییخ هلیصق كفاك ( ةناهكلا ) رحمت اذا ٠ یشلا نوکت |

 سحروسم و
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 ثرابعندضام نامز درجرکا ردبضام لعف هکیبدلک ناکو رولوا لخاد «دهناوذ

 یتلوعفمو عفر هرزوا تبعا یتلعاف رولوا جانح هربخ هلغلوا صقان لعف هسرولوا
 نایکونوک یردصم كنوب ردا بصن هرزوا تیربخ ینلوعفمو عفر هرزوا تیسا

 کرد جیرتم عطقناو ی الاق مایقلا هنم عقویا اماق دیز ناک لاقب رد هنونبکو .
 ید هغ. نوک نالوا ردصمهتبلا یظغل ناک نالوا صقا لعفهروک هنناب یر میش

 ینالکس دفن هند هصفا لاعفاو ردنا تلالد هصوصح نوک یربخو هلوصح اقلطم

 | .هسرولوا ترابع ندننودحو عوفو كنهنسنرب رک او هنلواهدافتساو تعحام هلغلوا

 | مهانک هللا لث هب یدعتم لعف ینس هلک ناک هب وبیسو زلوا جاج هربخ
 | للرد لزغلا تنک راب رعو رد هنس انعم مهل انک هک یدلبا زوج مالک
 ردشغا ٹی ید یر عش هکهتن ردهنسانعم لزغ ناک هدارو هتس انعم هتلزغ

 | ناک ىلع نالف لزن لاش رولوا دناز اضعب یس هلک ناکو رد زاجم هدنرئاسو هدنوو
 یا انابکو انوکهیلع ناک لاقب رولوا هنسانعم دهعنو لفکتو هنتخ ىلع یا هنتخ

 | دحا ابنکی ۸ ناك ترفقا لزانملافیو ةفوكلابیا ةفوكلا تنك لاقبو هب لفکت

 | رولوا همان یسهلک ناکو ر دندنلیبق لاصیاو قذبح ران وب و اهب نکی ۸ یا
 | .هلغلوا هرزوا یساضتقم ینو كشدرهو هع: ؛یئالو هللا نک هنمو هنسانعم تب

 | ناش هکرلیدد قبقح لها هکرید ججرتم ردنرابع ندنبلزا ینوبت كلاعتم یادخ
 | ندنامزالعو "لحقحاریز ردضح رابخا یلاخ ندنامز ریبعت هلا یضام نوک هدیئابر

 قیرطب تاریبعت هلوقموب سو [ ایکح اهلع هلاناکو ] یلاعت هلوق هنغ رده رام
  ۳یربظن كنوو ر دلوج هناا یرابخا یانعم هلطاقسا یی یوضام یاثعم دب رحلا

 ] مین ردنرابع ندنابنا یندح هلطاقسا یثیه هکردبتبا [ قربلا مکیرب هنیانمو

 دوحو نامه یسهلکناک هکردلوقنم ندهی وبیس تح ردندلببقوب ید یعالک یدیعماب
 یدنلوا رکذ هکهتن رولوا هنسانعم ثدح یس هک ناکویهتنا ردباتلالد هقیفصو
 هتسانعمرمضح و ءاتشلا ثدح اذا یا  ینونفداف ءاتشلا ناك اذا « رعاشلا لوفک

 هنسانعم عقوو [ ةرسمم ىلا ةرظنف ةرسعوذ ناك ناو ] یلاعت هلوقک رولوا
 | لوقک رولوا هنسانعم ماقاو * نكي ۸ اشي ملامو ناک هللا ءاشام « هلوقک رولوا
 صقا لعف هکرولوا هنسانعم راصو + لهم ىلع یردناف انکو اوناک « رعاشلا"

 یتعپ رولوا هنسانعم لابقتساو [ نی رفاکلا نم ناکو ] یلاعت هلوقک رولوا
 اریطتسم هرش ناکامو نوفاخو ] یلاعت هلوقک روئلوا لاعسا هدلبقتسم [

 لالعت هلوقک یدنلوا رکذ هکهتن رولوا همان هکر ولوا هنسانعم عطقنم یضمو
 ] منك ] یلاعت هلوغك رولوا هنسانعم لاحو هبالا [ طهر ةعست ةنب دملا ف ناکو

 توادعو ضغب راب رعو ردزاجم یسهلج كراتوب [ سال تج رخا ةما ريخ
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 ۱ هب هام ردن وصو هغاه* ی رلفدباپ هد رزوا وبا لوف ىلع روند هنس هلو« یشنهد

 دوخابروید هرالیک دوخاب روند هکل هگلوک یرلفدباب هدنرزوا وقف دوخاب روند
 هدنزو لابج رد نانک یعجج روند هنس هل وغم ناوربشو هردنصعو فار هدرلوا |

 یدو ی هلی و یارک كفاک رونبد کو یک هدننسن ردبدا هلببقرب ندب و ۱

 ینحنا نتیاص ها هکر ید مجرثم رولوا ندنلیبف تدل رییغت هموم ېک ېر ادد ۱

 نیلکهکروند هنس هوز كنلغوا ثكمدارب هلبصف كفاك ( ةنكلا ) ردیب رعم یک

 رتس ردنیانک ېمج رونلوا ریبعت هکنب روند هننوناخ شادن رق دوخاب وونلوا رببعت
 ر دیدآ مدعوم زن هدنس هکلوا س راف هنکو رد یبم هنب راقدلوا روگن به هل

 |( ةنانکلا ) ضابب یا ةنک هب لاقب رونید هسفلقا هلل رسك كفاك ( ةنکلا ) و

 سکع لوقییع روند هروبق قوا نابلوا یجاغا السا بولوا ندیرد هل مک تافاک |
 | ةنانکو سکعلابوا اهبف بشخال دلحنم ةبغجىهو هتنانکرثن لاقب روند هنالوا |

 ۳ ا e يسايش 9 کر ردی رب يقرب هغ رسا

 يور رهش یا ۳ بلق ¿ نوناک رد یبم هنکیدلپا رتس یشتا د وحای ندور

 نوناک شعبلا دنع هکر حراش رول وا ریبعت ینا ۳ لوا نوناک هکر دینسا
 ن دنسانعم لیق ا ء شعبلا دنعو روتبد هنععوم شاق رجا رنده

 ن واک لحر لاش روند همدا ناسا و لش نوناکو رد دونتبام 1

 ات رشا اشا ناس هج روک یو دنک شا لی یا
 ( هنونکم ( رد هلد روصت یعب دلاح یک ی ولع قاج وا دوخاب رد یمم |

 ۲ یک ) یتیم. هان دلوا .نوف دم" هدنلش ردا كنسوبف ا مزمز |
 ۲ تک ) ردیعا هرئر هدنسهیحاد نارطقو ردبدآ كغاطر هلا هحوتفم فاک

 هدام هدننزو هنیفس ( هتنک ) رددآ كغ اط رب هدنارت نع هءاعنص دلنریحق
 جف بوق روق ند هنسنر هدننزو هلزلز ( هةنکنکلا ) رددآ هرقر |

 ا هدوا ااد ندکللش و بره ادا لحترلا راب لاش : رد هتس اتعن |

 وی ( نوک ) تيبلاف دعقو لک اذا لحرلا نکنک لاعب : رد هتسانعم !

 ا کنار ) هدنن زو نوع ( نوکلا ) ردهلعر هدن ریش دنق رعم هدننزو

 و وا هلولعف یزو هک ردن بم هایواو افیفخت یک هموعد هک هدنن زو هروریض |
 ریه وا فیفختو و هیوا هدننزو " هلولعیف رددب ون وک یبصا دوخای :

: 8 
 | ۳ هاب ر راف E eR وو E تندنسنر 2 ۰4ت یآتعم تلح . قوا

 : ا زراو و قوا لب + و ۰ر E تدح و SS ا ردا
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 تنزیکی هنسنر هلرسک كنز ( ناک الا ) ةنمک هتناسا اذا لوهحلالع نک
 هدنم کنه كنح هدننزو ريما نکلا ) هافغا اذا هنم | لاق : رد 8
 برملا ف نونمکی نیذلا مهو نیمک موق لاقب رونید هرکس شمل زیک هیوصو
 ندنظفل نمک هلنیتعف یسهلک نیک و یدنلوارک ذ هدنسهدام ی ات وریک دن كنظقل موق

 یند هدیبرع روند نیک هبوصوب هدیسرافویک نیطقو نطق ردلقح ید قلوا عج
 كلذ وه لاش روند همدآ نالوا لخاد هشيار كر هیلزسو ردنکء از و

 هزوک, هدشننزو هفرغ ( ةنمکلا ) هل نطفال سال لخادلا وهو نیمکمالآ

 ردندنراتلعزوک هکرونبد هکیمک لزقلزق لوق يلع رونبد هفلنابط نالوا ضراع

 ( نومکلا ) اهبف ةرجو برجوا رسبلا ىف ةلظ یا ةنمك هثیع تباصا لاق
 ینکل هبک هلبسح قع ردلاقالصا ینغ روق هک روند ههقا لوش هدننزو روص
 تعفلاذا اند لشت م حاقللا موتک یا نومك ةقان لاق هلوا نمردلب بودرولب

 رببعت نویمک هل رح هکردیمسا هناد فورعم هدنن زو روت ( نومکلا (
 لبا زوطو دراط یایرو مض اھو اشج هل رحمو رادم ینبلو لو ردبرلک دتا
 نوسسن اولح ن ومکو ردعطاق یر ایلاس ناقآ ند رغا عالنبا ینغ وصمم
 هغک هدیکرت هکر د هناد هبش هننوا ر یشح نومکو رد هناد ۹

 یرب نوکو ردبرلکدد ینویک نامرق هک ردایوارک یتمرا نوکو ردرلکدد ینو
 كح هنلزک «دننزو دعقم ) نمكملا ( ردب رلکدید نام کر نوک 9 رت دوسا ن

 ( ناقکالا ) ردبدا مضومرب ( نمکم ةراد ) رونلوا ریبعت وصوب هکرونید هر
 (ءابلانمیکم ) ینتخا اذا لحرلا نمک ۱ لاق : رد هنسانعم كفلزک هدنزو لاعتقا

 كنون و یرسک كفاک ( نکلا ) ردعضومر هد هدم قیقع هدنن زو لق

 تئبشرب كلذک هبهظفحمو هباقو یقیدنلوا ظفحو رتس هدنحا كنهنسنر 1 ۳

 رولکهنک اونانکا یعجرونلواقالطا ه هطواوهواورونید4 هرتسیح هنلزیک بونلهد,
 بونلهدرب كنهنسنر هدرلنو هبرمهک كرافاك ( نانکلاو ةنكلا ) هدننزو هلح
 هدننزو دوعق ( نونکلاو ) هلیصف كفاك ( نکلا ) روند ههرتس ی هنلزپ

 اذا لوالا بابلانم انونکوانک هنک لاقب : رد هتسانعم كلا ناهنبورتس ییهنسن

 (ناننکالاو) هدننزو لیعف ( نینکتلاو ) هلرسک كنه ( نانک الا ) هر
 هنک او هننکو هنکا لاقب : رد هنسانعم كما ناهنبو رتس هدرلنوب هدننززو لاعتق
 رتنسا اذا لحرلا نکا لاق : رد هنسانعم قفلقص بونلزیک نانتک او رگ

 ر دند هنک ینآ یرک ذ ضیا اذا *یفلا نتکا لاق : رد هنسانعم قمراغ
 اذا لحرلا نکتسا لاق : ریه تیام یه شرک لو ( ناتکتسالا
 ao هدنزرط حانح هدنراوید كنهناخ ضعب هلی كفاک ) ةنكلا 2 رتل

 ا شست 1

# . 
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 ثكموفرب هدننزو ناس هللا همجعم یاخ ( نانخا ) رد هدلب رب هدب رفم هلبضف
 هدنس هدام ملک فلوء مهسب ر یا مولا ناضهنکوه لاق روید هنراکم-و سر
 هحرحد ( ةنضثکلا ) رولوا دئاز یون هدنا سپ یدلیارکذ هد هانعم هفغب
 ناضاک اب 4 لاق اذا هنغخشک لاقب ؛ رد هنسانعم كمد ناک همدآ رب هدننزو
 هنحشک ینعع, هنفهاک لافب : رد هنسانعم هنهثک هدننزو لبعفت ( عیشکتل )

 هحونفم ءاهو یف البلفو یرسک كيمو ینوکسكنیشو یمض كفاک ( هنهیعنک )
 هک رک ندناندحو عارز نب یکمنب دجم ندابدا رد هبصفرب هدنسانتفورم رهش هللا
 ( ناسک الا ) ردلوادتم ینهبعک هدنرلحرمش ثیداحا ردرلبوسنماک | دجا تغب
 نمک الاغ : رد هنس انعم كلك روتف هنطاشنو شبثح كمدآ رب هل رسک كنم
 هزادنا نوا ردببغل كنب ر هدنع كولم ( نامنکوذ ) هطاشن رتفا اذا لحرلا

 هکیفیداوا مالسلاهیاع حون ناسا كناعنک فلوم هکردب ض یدباراو یتماق رادقم
 لامها یتفیدلوا مالسلا هیلع بوقعی ترشح تیالو مسا كلذک ر دشاوا قرع

 هدننزو نفد ( نفکلا ) ردبسا نوناخرب هدننزو هما ( هنامک ) ر دش
 نم انفك هللا ف ةزبخا نفك لاقی + رد هنسانعم كعوک هلوک نوعا كعثب یکعا

 اذا فوصلا نفک لاقب : رد هنسانعم كمريكا وب و اهب اهاراواذا یناثلا بابلا

 نفکلا هسالا اذا تبلا نفك لاقب : رد هنسانعم قمراص نفك هتیمو هل.رغ
 وک ( هبف حمال یا نفک ماعط لاق رونید هماعط رزوط نفححو

 ىع تبلا نفک لاقب : رد هنسانعم قمراص نفک هتيم یدو هدننزو لیعفت
 ردندنمانعم ةاراومو رتس رونید هیون نالیراص هتيم هلنیتصف ( نفکلا ) هنفک
 یفناق راسو یدوسو یزوط هدنن زو ثادحم ( نفکلا ) رد نافکا یمح
 مدا الو نبل الو جم مهل سیل یا نوفکم مه لاش روند همدا نایلوا
 بوکوج هدنم اکنه عاج ردناکم مسا هلیحف كنافو ىعض كيم ( نفتکلا )
 : ردهنسانعم كليا عاج هدننزو لاعتفا ( ناغتک الا ) رونبد هعقوم كيدرونوا

 هفرغ ( ةنغكلا ) اهحكن اذا ةآرملا یفتکا لاق رد ذوخْم ندلوا یانعم
 هلوا ردا تابنا هسنلوا عرز هنره هک روند هبالرت تبنمو كاب یغاربط هدننزو
 طلغ هلکلیا دیبقن هل یره وح رددآ رصشر هدننزو هرغ ( ةنفکلا )

 تفاک (نیلک )ردبدآ لاسموقرب هدندروبیمهلیبق ناغطغ هدننزوباصس( نالک )یدلیا
 یتیلکلا بوقعپ نب دجم ند هعیش یاعهقف رد هبصق رب هدننلایا یر هلرسک

 لاقب : ردهنس انعم كفازیک بوتلوصوب هدننزو دوعق ( نومکلا ) ردبوسنماکا
 هنک هدنزوک كمدآ ربو یفخسا اذا عبارلاو لوالا بابلانم انوک نکو لحرلا نک

 لاقب وعبارلا بابلانمانوک لجرلا نک لاقب : رد هنسانعمكللا روهظ هنحراع یکیدید
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 ندک لاقب : ردهنسانعم قغانشوق ېک قاشوق 7۳ هلبعف تفاک .( ندکلا ۴
 تكنموح هلنیتصف ( ندكلا ) هب دشو هب قطنت اذا لوالا بابلانم اندک هب وشب
 هدننزو باتک ( نادکلا ) هنسانعم ردک رونب د هروماچ نالق هدنرلبب د كنوبقو
 كنشاب كنهود یندنآ هکرونب د هنسهبعش هلصف كيبا یرلکدیا دنب هنشاب كنهود
 هلکلیا زاجا فلوم راردبا هلاسماو طبض یهود هلکابا دن بوک هنفرطر |

 ردطلغ یرلهخسن هثعش هلبا هئلثم یاب هداروبو ردشلا نایب هل هحو و حراش |
 . هغاربط هجا شل غوب هلبسوط روط یغای نوتب ز هدننزو نوعرف ( نویدکلا ) ||
 باتک ( نارکلا ) راررب و الح بوج ینباپ كرلهرز ولسا هلکنآ هکروتید |

 زونید هنب رلکدید ليز لوق ىلع هنسانعم دوع روند هه وغال ندنیسش زاسهدنن زوا

re ۱۱ مان درصاراد هدنزو بارع نارك ) َردیدآ عضوم رب هدهبداپو هنسانعم  

 ردیدآ هلحرب هدن اهفصا هدننزو دادش (نارک ) رد دآ هدلبرب هدنب رق هدلب ا |
 ( ن رک ) ردیدآ نصحرب هدرغمو ردندآ هدلبرپ هد رف تب ریش :هدن اوو ۱

 | ( نوی رک ) ردهب رق رب هدنسهیحا سبط هدن اسارخ هبرسک كنارو یمن كفاک ||

 آ
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 هدنن زو هنیقس ) هن ركلا ( رده فر هدن رق هب ردنکسا هدسزو طوب دع

 هن رڪ آما لاش رک یفاک زن نا کو روشد ه رویع یکنح 1

 ۱ هدننژو نیطش ( نیزرکلاو ) هدن لئزو ج رب زو یفعج ( نزرکلا ) ةينغم یا |[

 ردهب رقر هدنناضفدنق رم را صف كبازو یوکس كنار ( نزراک ) رود هب هتلاب لو آآ زا
1 

 (:نزراک ) ردیوسنءاک | ینزراکلا ءاجر نب یسومن د رفعح وا ندندح ۱

 | هلی د دشت كنونو یعق كنبسو كفك ) ةنسررکلا ( یدنلوا رک د هدئس هدام درک

 [ لهسو عدصء رولوا یرلرم هرجا فالغو رولوا ریغص هکردیسا رش عود, |
 ۱ ششم روغ و اشو عفان هلاعس و ن یف باو دو بذاج هدلح رهاظ یمدو

 ۱ ضصعب ردعقا داع هر ینیدزصا ن ناسا و یعبدق وص نالبو یفیدرصا اک هنا

 هنس رک هدنادرغمو ردموسه هلت رابع یتشکلا وهو تس هنسرکلا هد هس

 | ؛كغلۇمو رد نیمه هلا لغ یرلکدید ا هنشک هدنسرافو قحرو هدیکرت

 لادو كرلفاك ( ندکرکلا ) رددّوم ینوب یریبعت ةنسرکلا ینشکلا تیرفوع ۱
 ه وند و یلف هکر دیسا روناج سحر راردا هددشم ین ینون هماعو لف تنهددشم |

 یزونور یرویسو نلاق هدنطسو تلنهاب اب رولوا هدناتسدنه روناچوب ررنوک بولا

 هدننزو هب زو هلا هە یاز ) هب * نک ) ردشل روک هدنرا را ده شعب رواوا

 هنسرگک هدننزو يرشب .( یتشکلا ) ردیبقل یزارلا دواد نب دجم ندنبندحم
 ال .تفاک (:هبناپشک ) رد هلغ,یزرطبد قحروب هدیکوتو هتسک هدننواف هکر
 | تنممه ( هیوشکا) ردبرلکدید ناشک هدیلیا مور ارهاظ ردیدا هدلبرپ هل

 را یو د
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 یلع هک اناخو راځو هب نلبس نالوا هدن زوب وصو روید هئوصوب نالوا هدنزوب
 | هکردبسا كحوب لزف هلوک ر هدنزو نامر ( نانکلا ) روب د هنکو ډک لوق

 | لزف ارهاظ رونب د هکتبس یروبس هدن هکرب د حراش رولوا یب وفوس ېک یرآ |
 ثفاک ( ةنتکلا ) ردیدآ هبحان ر هدهنب دم هدننزو هما ) هنانک ) ردیع و

 | هردیدسو هدننزو نثمطم ( نشنکلا ) ردیدآ رمش وبشوخ سنج رب هلبرسک |
 نثمطم دنم نشنکم یش لاغ رونده هنسنر و ههسک نالوا رارقیو برطضم

 ۱ 8 هب هننکا لاقي :ردهنسانعم قمردشپاب هلرسک كرمه ( ناثکلا ) |

 شاروا ندنرلفوبچ دوکسو نیس مم هدننزو هفرغ هلا هثلثم یا ( ةنثکلا ) |

 لوق یلع رارزید راکچچ نوک انوک هنبرزوا هکر ونید هدبس هدنزرط قبط یمی |
 | سفف شاروا ندرلفوبج للقاربیو هزاو ندشماف هبدسح درو لوش

 ۱ یدېس كرابج تاجچ الاح رلردبا منم و هف وکش هنحما نت یو هدبس هدنزرط |

 ا تشک اب رم ارا انک همی نال لمالفوتو رددوا
 ۳ وو شلرود ردلوعفم مسا ندتظفل ندرو هکرد یبرعم یسراف هدرون |

۱ 
 قمراروم قادود هکر دیف داصو هدنزو شک هلنینصف ) ندكلا ( روند هب هنسن

 نم دوسا یا ننک اذا عبارلا بابلانم اندک لبالا رفشم ندک لاقب : رد هنسانعم |

 | ندک لاقی : ردهنسانعم قلا بوئلتوا یرایرقوب كنتوا قج ادنبو تابنلا یهر |
 | هنکروا هود هلب رسک كفاك ( ةندكلا ) هلوصا تیقو هعورف تبعز اذا نایلصلا |

 | معشوذ یا ةهندک وذل هنا لاش روند هب وق و محشو مل نالوا هددوحوو رونبد

 هدننزو فتک ( ن *«دکلا ( ردضح طلغ یرل هخسن موق هداروب ةوقو ملو

 ندک لحر لاقب ردهندک یثنؤم رونب د همدآ ېحاص توقو محشو ی یدوح و
 هبهقا ولوا هدننزو همرکم ( ةندکلا ) ةوقو محو لود یا ةندك ةأرماو |

 هدهناخ هلرسکو هليحف كفاك ( ندكلا ) ةندك تاذ ىا ةندکم ةقان لاقب رونيد |

 هدهغحو هدجدوه لوق یلع رونب د هراز نالبکج نوجا كفلهدرب یتمسق ناوسن 0
 ېک هفح صوصخم هن اوسنو رونید هنسهلوقم یانو زب یرلکدنشود كناوسن |
 هکرونبدهنواح شلزود ندنوکو هنسانعم لحر رونبد هنالو ردمدآ بكرم هنوکوب |
 هدننزوهاه» ( ةنادکلا ) ردنودک یعجج ردندنناودا بارعا رلرکود هنسن هدنحا ۱

 بولوا یوص ینعی یرع فرط اباب هکردهنسانعم هنجه نالوا ندنمسق هودو تآ
 ( ندوکلا ) ةنجمه یا ةنادكهب لاق ردت رابع ندقماملوا یوص قرط اناو أ

 یماناو یب رص یمابب هکرونید هلآ لوش هلتبسن یاب ( یندوکلاو ) هدننزورهوج |
  دونیدهرثقو هناویح یرلکدید لبفو نیجه یا یئدوکو ندوک سرف لاقب تآ زوب |

 | نوزربیا ندوک هل لاقب رونید هت آ دنک زسنکشاو هریک راب رعسو هنسانعم لغب
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 ناب لو نع فورم فرم انا ناف نیک لا 2 : ردهنسانعم كلنا راثبا ]

 لدعو عک اذا ؟یشلانع نیک لاق : ردهنساعم كجا لودع بول ندهنسنرو

 | قلوا قتای بوريك یرغوط هنحا كنب ع۲ یرلشید كوا تلاو تسوا كمدآرب و

 هرب و رفلاراغ لفساو قوف نم هايان تلخد اذا لحرلا نیک لا : ردهنسانعم

 | كنهغوق ولذلا نیکو ضرالب أطل اذا یبظلانبک لاق : ردهنسانعم قعثبای بوتس
 | نیک لاقب : ردهنسانعم نوکس نوبکو رونی د هنژاورب شملکید بوایکو هنحا
 ضبقنم هدنرلنزو هلتع و لثع ( ةنبكلاو ) ( نیکلا ) نکس اذا اوبك "یشلا
 )۷ هنالوا هدنن اي یشان ندنلخ لوق ىلع روند کا لیخ ور شر

 نالوا هردلاق یراقو ینزوک بوکید هر یشاب نوا كمامر و هنسن هل اس ۱ 1

 (ةنوبکلا) الخ هف رط عفرب الوا میثلزک یا ةنبکو نیک لحر لافب روند هسک ان |
 هل وا هدرخو هجا یرلککو یدک ینراقو هصق یرللوق هکر وند هلآ لوش |

 یا ةن وبکم اما لاقش روند هنوناخ نکهواو ردنیاکم یعج روند جد نوبکم

 نابکآ لاه : ردهنسانعم یارو بولپ زوب هدنن ز و نائینطا ( نانینکالا ) 2 ۲

 یدنلوا زکذ هکروشنب د هتآ ییدد هن ویکم ( نوبکلا ) شبقن اذا لح را ق

 1۱ ییدب د نابکو ابثش یا عباصالا نوبكم لحر لاق رود همدآ یربا یرلقمربو ۳

 باغ ( نابكلا ) نالا هباصا اذا نوک زاعد لاق روند ه هود التبم هدلع | ا

 | نارا سم ر نشنادعب جم هکردماعط "ولردرب یصوسقع هتنيلاها نک 6

 ردیمسا بعل هنوکرب هدنن زو هفرغ ( ةنبكلا ) ردیدآ ضرمرپ صوصخم هبهودو
 هلرسک كن همه ( نابکالا) رونبد هکمنا یروقهدنن زو هنجو ( هنبکلا ) |"

 | ( نکلا ) هفک اذا هنع هناسل نیک ا لاق : رد هنسانعم كلنا ناسل فک
 | (نتکلا) همکح یا راقفلا نبکم لحر لاقب روند هثبش نیتمو مک هدننزو مرکم |

 | هنغشالب نونوت نالوا هد رال ضعب و هدراق اجوا هلیصف كن هبقوف یا و كف اک

 | ناخدلاعطل یا نتک هب لاقب رونلوا ریبعت مروق هنمسجو سیا هکرونب د هن رثاو
 ا هنسن رب و داوس یا نىك هتفشب لاق روند هغلروم نالوا هدقادود ضعبو إإ

 جزلتاذا عبارلابابلانم انتک "یشلانتک لاقب : ردهنسانعم قلوا كشابو ولتحوزل

 | ه وثب لاق روند هسا و ریکو رونید هغاربط نالوا هدنراید كنجاغا امرخو

 | تببلاب ناخدلانتک لاقی رولوا ردصم هدنعوجم كرلانعموب و حسوو نرد یا نتک ||"
 :/ تکا ) سو نرد اذا هبوت ننک لاش و هن طل اذا عبارلابابلانم انتک

 (E E روند هغانح هدنن زو فتک "( نتکلاو ) هل رسک تفاک

 تاب شفل وا جەن ندنآ رونلوا ریبعت ناتک یخد «دزمناسل دنور
 او لر قوج اکو ساب دب واو رو و رح
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 (نیقنانب) ردیدآ هبرفرب ندنرلارف هدلب ما رفع هدنع ردهئبق یننۇم هروک هنناپ
 ونب یلسا ردشهاجج رب ندنسسهلببف دسا ونب هلص كلاب ( نقلب ) ردیدآ وسرپ
 (هنیفلپ)ردلکد زئاج ینیفلب رود یف هدننبسن ېک رینعلبو ثراملب یدبا نیقلا
 رک ذ ید هدنلصف های یو فلوم رده رف ر هدرصسم هلرسک كف افو 2 كاب

 إً رديف دارصو هدشن زو نب زت ( نیفتلا ) ردطفاس ندهفسل شعب نوجا ردشلبا
 یلرونید هبهبراج یکنچ هلبحتف كفاف ( ةنيفلا ) تنپ زت اذا ةأرلا تنیقن لاقي |
 دوخاب هربدو مناوا ةينغم ةما یا ةنيف 4 لاقب یدنلوا رکذ ههتن ردعا لوق |

 هروفج نالواهداروادوخایهننس یشاب هحاموایکیادوخای هنکبیک هغروک !نالوا نیشهربد

 یوضع یرلکدید بار هلیسب رفسكنآ سرفلانیفو روئلوا ریبعت جوب هکرونید
 یفیدشوافكنهحوا لوص هللا هحوا غاص بارعو رونبد هوب هحروقج نالوا هدننیپ
 هلیعت كفاف ) ناثیقلا ) هطشام ىا ةنبق یه لاق رونب د هبهطشام هنبقو ردرپ

 روذلوا ریبعن ینلیغاقوب" هکرونبد هنب رلرب كجه یغاقوب هدنرلقایا كنمسغ اب راچ
 ردمالسلاهیلع مدآ نب تيش نب شون | نبا نانیقو ردصوصم هنمسق هود لوق ىلع
 ردب دآ هدلبرب هدناربا هدننزو ناخ ( ناق ) ردیدآ هرقرب هدنساضق سخرسو
 سنحر هدن زو لاح ( نافلا ) ردیدآ كنب رب ندنرلغوا مالسلاهیلع مدآو
 هدلپرب هدنعو ردب رلک دید یجاغا نيف هدیکرت رارزود یاب ندنآ هکردیدآ رحش
 هدفلس هدنسوشرف ربغص باب هدن رق قشمد هلی كفاف ( هبنیق ) ردیدآ

 تان ابن هدننزو نانیمطا ( نانیتقالا ) ردشم وا نیتاسب یرب الاح یدبا هب رقرب
 هجغابو نسح اذا تبثلانأتقا لاقب : ردهنسانعم قلغب قنورو توارطو بات
 اذا ةضورلا تنانقا لاقي : ردهنسانعم قلو تنزو بيز بوجآ رلکحچ ما
 5 ردهنسانعم قعانوطو كم هزب هدننزو لبعفت ( نیبقتلا ) اهفرخز تذخا
 1 اهن ز اذا ةيرالا نبق لاقي
 ۱ تناک لوقت رد هنمانعم قلوب ثدش هدننزو نأش ( ناکلا ) ( ناکلا لصف ۰)

 8 دوعق ( نوبکلاو ) هدنن زونبغ ( نیکلا ) تددتشا یا ثلاثلا بابلانم اشاک
 ۱ بوی رب ولاص یتسیدنک لوق یع كمت رکس هلتع الم هتسآ هب هزودر هدنن زو

 ۱ الا بابلا ن٠ ان وبکو انبک سرفلا نیک لاق : رد هنسانعم كمترکس هصق هصق

 3 زاورپ بوروبق هنفرط جا ینرانک كب وو هودعیف مصقوا لاسرتساق ادع اذا
 لا هات اذا یناشلاو لوالا بابلا نم انیک بوُلانک لا : رد هنسانعم كمکيد

 ۱ . اذا هتیده نیک لاقب : ردهنسانعم كلی" عنمو فک یهنسنرب و هطاخ مث لخاد

 . هناغمرا هکردهبدح نالوا جت ردطاغ یرلهنح هده هراروب هکرد حراش اهفک

 ناجا بودبا غیرد ندرلوشموق یناسحا نیکو "فک نیک لک یرهزالالاق رونبد



 ( یتقلا نبا ) رازدبا هماقم هلکنآ ردیسا بعلرپ صوصخم هنقلخ مورو روند
 سابق هلکنآ هک رونید هنسایقم كنهنسنره ( نوناقلا ) ردئدحخرب هلی كفاق

 هروکدننای كحراش هسایقم یا اذک هنوناف لا رولک نئاوق یعجج روللوا هزادناو

 دنن كيلعب هلا قشمد نونافو رد ذوخام ندب ینا هم هلک ادم
 هدنن زو طبالع ( نفانقلا ) ردیسا ید كب زاسرب هکر بد مجرتم ردىدآ عضو هر ۱

 ی لو وص هدرجالطصا هکرونید همدآ نالوا ذاتساوریصب هدنتعنص تاونق یارخا

 ىن ءالاب ریصبلا یا نقانق وه لاق هلیحف كن الوا فاق رد نقانق یعجب رونلوا ریبعت

 سنجرب و ردبسا یرح فدص هنوکرب هدنشنزو چرب ز ( نفنقلا) یقلارقک |
 داه لبلد یا نقنق وه لاش روند هزوغالوق داتساو روند هنناص ناس یرا

 تماقا هدر رب هل رلیکو هلب رنوبق نوعا كمحا ینرادوس مدار ( نانقتسالا )
 لالقتساو ابنابلا برشي هم هعم ماقا اذا لحرلا نقتسا لاق : رد هنسانعم كلا
 كلوب  هلنیتعف ( نقلا ) لفتسا اذا مالاب نقتسا لاق : ردهنتسانعم دادبتساو

 (ةنينقلا ) هننس ىا قی رطلا نقق ذخا لاق رونید هنتسار تهحو هنغلب رغوط
 برش لاقب روند انیم هدیسراف رونید ههشبش نانلوا عضو بارش هدننزو هنیکس

 هلی رابع بارمشلا هيف لعجام هده شعب بارشلل جاجز ءانا یهو هنیتقلاپ
 هلدیدشت كنونو یرسک كفاق ( ةنانقلا ) رولوا قلطم هروک اک | هلغلوا موس

 یداورب هدنسهکلوا ةارس هدننزو لویه ( ینونق ) ردیسا رهنرب هدقارع داوس
 ( ةنونقلا ) ردیدآ ه رقر هدنناضق قشمد هدننزو هنیهح ( هنینق ) ردیسا
 روئید هنس هراب هکنترفاب دوخای رومد قح هروا همای هرلباق قربق هلی كفاق

 :ردهنسانعم كلیا قلرازالد بودنا یدعت هلناس) همدآ رب هدننژو لعفت ( نوقتلا (

 كلبا شیاتسو حدم هرزوا لاک یدآربو ناسلب هیلع یدعت اذا انالف نوقت لاش

 كنايو یرسک كنونو یمض كفاف ( هبنوق) امات هحدماذا انالف نوقت لاق :ردهنسانعم

 یرلکدبد هینوق هدیلوطانا الاح هکردیسا هلبلح “دلبر هدنسهکلوا مور هلیفیفخ

 ( نیقلا ) ردیدآ عضوم ررب هدننزو ریب ز ( نیوف ) هدننزو نوع (نوق )
 دادح یا نیقوه لاقي رولک نوبقو نایقا یعج رونبد هب یجرومد هدننزو نیغ
 اذا انيق نیقب ديدحلا نيقلاناق لاقب : رد هنسانعم كليا كلبحرومد رولوا ردصمو
 باقو هملاذا “ىلا ناق لاق : ردهنسانعم كمردکر ییهنسنز هدنک ارب و هاوس

 ردو یلصا یانعم هروک هننایب كحراش ردهنسانعم كليا حالصاو تم یغاقو
 هقلخ اذا اذکیلع انالف هللاناق لاقب : ردهنسانعم قمنا رو هحصا اذا ءانالاناف لا

  ردهدلب رب صوصخم هنسهلیبق نالوخ هدنع هدننزو ناوبک ( ناوبق ) ردهظع رش

 . كحراش دبع یا نیق هل لاقب هدننزو لابج رولک نایق یعج كنوب روند هلوق نیقو



 ل س سس

 6.2 ۰ ی یا 2
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 قیفسو شعبلا دنمو ردپ واسم ىنيلأو ريكذنو ىمجو درفم نومگنآ ردغب مصتلا
 مش جافرب هد هبدوبع وبا رد صخا نددسع نفو رول وا ف رمصشم 4 روست

 ا نابلوا ېسو ذخا ابلغ هکردهکلع دبع یرب و ردفلوا هماو دبع اقلطم یر ردراو

 نیه یربو هوا هدازآ یردامو دبع یردب هکرد فرفم یر و رد لصالارح
 || ندسلاوم یردامو ی ره هکرد عرذا یر و هلوا هدازآ یردب وهما یردام کرد

 سکرکم یړپ و هلوا ندب رم یردامو ندبلاوم یردب هکرد سةنلف یرب و هوا
 یس هدلاو كنب ردب هکرد سوبح رو هلوا هما هلج یس هلسلس یسهدلاو هکرد
 1 ردشایا مر هلا دید رت فلوم ۰ دنیک ران ویو 4 وا هما یس هدلاو كس ردامو

 هغللوف هرزوا روک ذم هحو هدننزو هباتک ( ةنانقلاو ) هلبض كفاق ( ةنونقلا )

 ودوا هاوباو كلم دبع وهو فصولاب و هفاضالب نق دیبعو نق دبع لاقب رونید
 كنم هجارخا میطنستالو كدنع دلو یذلاوا ةنانفلاو ةنونقلا نيب ةدوبعلا سلاخا

 هبیا شلکوب ندفیل لوقیع رونید هنناقرب كيا شلکوب هلب رسک كفاق ( ةنقلا )
 ینصاف هدیکرت رونبد زربب هدبسراف هکردبعا ییاود یورادر هنفو ردصوصخم
 عاددصو عرصو زارکو قلنغروب و جرحو للحم یاب رو ردم ردفعم یرلکدید

 هنسوصخ مر قانتخاو هنسپ رغا شید شم روجو عفان هنب را هنمراع ردسو
 ماوه درط ندهناخ یناخدو ردبقاب رت كنهراس مومو كنهموعم ماهسو دیقم

 تاغاطورونبد هغاط كجوک هلبض كفاق ( ةنغلا ) ردرث الا بیج هدنناب تارمشحو
 هغاط هراق لوشو هتلق یا لبحا هنقف شید قونالا لاق رونبد هنسابو هنس هلق

 پوبلوا برمص لوق یلع هلوا شمنازوا بولی روبس یرغوط هباوه یسهبت هکرونید
 هدسننزو درم رولک ننق یعج رونید هغاط منصای نالوا راوهو زود قرطرهو
 رب هدنب رق عضوم ما جاردلا ةناموحو رولك نونقو هدننزو لابح رولک نانقو
 لاقب : رد هنسانعم قمروط بولیکید هدننزو لاعتفا ( نانتقالا ) ردیدآ عطوم

 | ًانق ذخما اذا لحرلا نتفا لاقب : ردهنسانعم كغدبا لوقو بصتنا اذا *شلا نثق
 نانیمطا ( نانینقالا ) تکساذا لحرلا نتقا لاقب :ردهنسانعم قلوا مسباو تکاسو

 | بصتا اذا دلا ناما لاه: ارد ه:سانعم قمروط بولنکید یندو هدننزو

 متکی سابلو هنسانعم نانص رونید هنس هحار قتلوق هدننزو بارغ ) نانقلا (

 ۲[ نانق لاقب هنسسانعم رک رونید هکی یغدوب هدنتزو ناونع ( ناونقلا ) رونید
 | تایصو یسوم ترضح هدننزو باصس ( نانق ) هک یا هناونقو صیمقلا

 . ىلع ردپعسا كهاشدا نالوا ردا ذخا ابصغ یسا ةنبغس هدنسهصق مالسلامهبلع
 تاغاطرب هدندروب ۳ دسا نانقو هدننزو درمه یدآ دد ن نپ دده یعسا لوق

 . هبهروبنط هدنزو نیکس ( نینقلا ) ردیسهینک دهازو دناعرب ) نانقوبا ) ردیدآ

 رونید
 ۳ 

1 

| 

1 



 ف

 هکهتن رایدلیا .دع دناز یتون راضعبو رولوا ةغلابم یلامعتسا هدرو نم یانعم
 ردرعم ندنظفل :نابق راضعبو یدلیارکذ ید هدشیاب ءاف هد هلتباعر اکا فلوم |
 یهتنا هنسانعم هبنساح و هما ظفعب راربد نالف ىلع ناغق نالف ارب ز رایدید |

 وه رونلوا قالطا همدآ هبلع دتعمو نيماو زدوزارن لوس هکرونبد هنابف نافقو |

 ( هو ) ردیدآ هدلبرپ هدسلدنا هلون دیدشتو هلاصف ( هنلق ) نیما یا نافق
 هلوا یریلکدید 4ینولاق الاح ردبدآ هدلب رب هدنراید مور هلیعت كمالو یعق ڭاقاق
 كعفا ماما ندنس هرمز ءارق ردهنسانعم دیحو وا ردیمور ظغل نولاف ردقح |

 نیما ( نیهقلا ) ردشلوا بقلم هلکنا انیم نن یسیع یسوموا نالوا یسب وار ||
 ماجو عي رس یا نی لخر لا : ردهنسانعم كالاجو تسح هدننژو

 فتک روید یند نخ رونید هثبش نالوا قیالو بسانمو قشارب هبهنسنرو روند

 یندوب هدننزو لبج ( نمقلا ) قیلخو ردح یا نقو هل نیغوه لاقب هدننزو
 كنهنسنرو نمنلعجو هين هلغلوا ردصم لصالا قوو ردهنسانعم ریدحو قيال
 هننسیلع یا هنفیلع ثیدحاب تثح لوقت رونلوا قالطا هنش رطو تهح ت

 ككحوب نانلوا ربیعت هنك هلیخف كفاف ( ةنانهقلا ) ردهنسانعم بي رقو نیش

 (نتیقلا) رلزید هلح هدعب دارف هدعب E rk هدعب روند ار ر ۱

 ( نقل ) نمبقنم یا نشیقم "ون لاقب : رد هتسیانعم شیقتم هدنزو شمطف |
 كتقفاوم تنمقن لوقت رد هنسانعم كلبا بلط تقفاوم ندهسکر هدننزو لعفت |

 . ةن ةصار لاقب رونبد هب وفوق نتنسود هدننزو هحرف (a) اهتیخوت اذا |[
 هيف كفاق ( هو ) ردیدآ هب نقرا هدرمصم هدننزو تنف ( نه ) ةنتنم یا

 ردیدآ نضحر هدنشاضق نیطسلف هدننزو نوهل ( نویف ) r هدهیش رفقا |"

 نقیوه لاقب : ردهنسانعم كلا عیتنرابخا هللدیدشت كنونو یصق ی ۱
 هنسن بوقاب اکی و اکیوا هلا زوکو اهعبتش بر بابلا نم انق رابخالا |

 ' ردهنسانعم قمروا هلکنکدورصبلاب دقفت اذا "یثلا نق لاقن : ردهنسانعم قمردشارا
 .كلموکو روند هغاط كجوک هلبعع تر رو هب رضاذا ءاصعلاب هنق لاقب |

 نالوا ولع ییواو یدنک هل رسک كفاف ( نقلا ) روند هنکی سابل راسو

 یھج لوق ىلع ردربار یعجو درفم یکهلوک ندبا دلوت ندهماو دبع رونید هلوق |

 ردم نعي روند هلوق نالوا صلاخ یدوبع نق هکی دید راضعب و ردهنقاو نانقا"

 نادندنع ییا: کلام بودنا دلو هدنښ هناخ كنکلام لوق ىلع ردنابلوا بناکمو |

 .ندنس هدام لبلا ةنق ینآ رکذ یبهدام نقوبشا هکريد جبرتم هیلوا زداق هجارخا |
 هرمشط كيلاب نکل رد ییلاع یآةریو یدالوا یناقرب ی هر

 روج ردردصم لصالا ف وب و و ردذوخأم ندنسو,تقر قیقر هک هتب ودیا

1 



۷۳۰ 

 ۱ هئادربش نالوا هدننپ هبنکشا هدننزو هحرف ( ةنطفلاو ) هلرسک كفاف ( ةنطفلا )
 را رد هنام راک | بر هماع روئلوا رببعت رباب قرف هدیکرتو ورا ره هدیس راف هکر ونبد

 هبلج-هکهدنسهررج هبلفص مفاوهدزکدقاو رونید هبهرعجت هدننزوهباصس (ةئاطقلا)
 ریز (نیطف )ردعضوم, هلا هحوئفم ؛رسه(نانناطفالا)ردیدآ هدلب رب ردیسهطآ
 | ندنسهلیبف دسا هدنن زو رییز ( نيعف) ردیدآ هبصفر هدننکلعراصس هدن هدننزو

 | هلیهف كفاف ( نعفلا ) ردیدآ تابر هدنن زو نوه ( نوعبقلا ) رد نطب رب ,

 | ردپعسا یدح كنهسک ما جالع نب جالح ند هفوک فارمئاو رونبد هنس هنکتووجن |

 | هفلهصف كب نالوا هدنورو رد هنسانعم قلوا هصق كی نورب هلنیتعق 0
 هفنايف لاقیو رصف اذا ثلاثلا بابلا نم انعف هفنا نعق لاقب رولوا مسا هکرونید |

 ید ناعف رولوا "دم هلکغد هفلوا قفلاق یجوا نوربو شحاف p5 یا نعق
 رلەجاب و هنس را عاغن را یا ناعقو نعق هفنا ق لاق هدننزو باص رد هبانعم وب ۱

 (نانطعفالا ) هلحرف جاحننا یا نعف ه لحر لاقب روند هغلوا قیشپآو قحآ |
 : ردهنسانعم كل سك قلوص قرهیلشخ بوبلوص یشا ندقلنغروب هدننزو رارعشقا |

 ل ےس ےس یی تس یک

۱ 
 | هلکنکد هدننزو نفد ( نفقلا ) رهبنم هسفن عطقنا اذا لحرلا نطعفا لاقب |

 | اصعلاب هب رضاذا لوالا بابلا نم انغفق هنفق لاش ٠ ردهنسانعم قمروا هلا یععاقای

 | كمدآ رو لانق یا نفق مهني عقو لاق : رد هنسانعم لاتقو نحو ط وسلاوا ۱

 | قلیعوب ندنهسکا رفوبقو هافق برشاذا هنقف لاش :ردهنسانعم قمروا هنسافق ۱

 | ردهنسانعم قالي قناجف باق بلکو اهافق ء نم اهحصذ اذا ةاشلا نفق لاق : ردهنسانعم

 لاقي :ردهنسانعم كلوا هدننزو دوعق ( نوففلا ) غلواذا هانالا بلکلا نفق لاقب
 یخدوب « دننزو لاعتفا ( ناغتقالا ) تاماذا ىن اثلا بابلا نم انوفق لحرلا نفق

 یویقو افق ینعء .ةاشلا نفتقا لاقب : رد هنسانعم قلوب ندنسهسکا قویق |

 . اذا بلا یا لا : ر قسر دنس هدوت شل پویلزغوب ندنزوب ۱

 هدنزو بدخ ( نفقلا ) هافق یا هننقو هنفق بر لاق :ردهنسانعم افق
 | ليعفت (نیفقتلا ) فاج یا نفق لجر لاقب رونبد همدآ شار ان قلصت یدوحو |

 || (نانما) هعطقاذا هبأر نغق لاق : رد هتسانعم قمرآ ندندب بوسکیئاب هدنزو ۱

 ! یک کرک ینس هنواو یندرآ نوجا عالطا هنلاوحا ره تكنهنسنرب هدننزو دادش

 هلع ءاصقتساو هعاجچ یا هناغق یلعوه لاش رونلوا قالطا هغمرد شارا بولآ ۱

 . یسهفحسن هتعاج هداروب هکلیا رکذ یتد هدنسهدام فغف یو فلوم هکر د حراش ۱

 راي فور هلتهحوب ردهنسانعم افق هکرد ذوخأم ندنس هدام نغقوبو ردتطلغ ,

۱ 

 ۱ | سب رونید همدآ ندپا اصقتسا یتعاضواو لاوحا بوشود هنس هسکا كت هسک |

۱ 

iو سوک  

 الخ
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 ( نطقلاو ) هلنبت ( نطقلا و ) هلی كفاق ( نطقلا ) یک بیرغ و بزاغ"
 بونلکویی-اغا اضعب و رونید هبنب هدیسراف رونید هغوع هکر دفورعم هدننزو لتع |

 ردشلوا نهدوهشم ردقیحافا دوکس یحاغا قوم هدزاجح رولاق قاب هنس یرکی و

 نسو نیلم یکد رکج و عفان هب هد راب و هراح لصافم محو دام ییخوبطم كنغاربپ ۳

 . هغوع هراب رب ردصخا ندنطق هاه ( ةنطقلا ) رددبغم هلاعسو یوقم یعاج و |

 قبق رونبد هنابن نایلوا قاس افلطم هلبعتف كنهبنص ىاي ( نيطقبلا ) روند

 || انلکا لاقب رونید هغابق هزات هلاح ( ةنيطقبلا ) یک یرلکاکت رابخ و نواقو ||"
 . ندقوم رونید ها هلرسک و ىم كفاق ( ةينطقلا ) ةبطر ةعرق یا ةنيطق |
 | ندبادغب لوقىلع روملوا ريبعت لخت هکرونید هنابوبح و لالغو نوهغیدنلوا ذاخا |

 سدع هینطق هکیدید عفاش ماماو رونید هنابوبح نانلوا حبط اقلطم دوخای یک

 هدننزو یباحس رولک یناطق یعجج ردنرابع نددوخن و هجلرکوبو هلش و راخو |
 هنم و حراشلا لاق ردنرابع ندلالغ و هزبس نالوا هبفیص یناطق هدندنع رلضعب و

 بوبح یهو [ ارمشع ةينطقلا نم ذخأب ناك ] هنع هللا ىضر رع نا ثيدحلا |
 یعفاشلا مج یلا بوبلا یهوارقلا و بیزلا و ریعشلا و ةطنحملا یوساموا ضرالا ||

 (نیطقلا) فیصلارضخ و فلخا یهوا صجلا و رحدلا و لوفلا و رلخلا و سدعلا
 عابنا و مدخ و هنبرلکولم هنرارحا منحورشحو هنبرلهبراج كمدآ رب هدننزو ریما |
 رد نطق یعج لوق یلع ردیواسم یعج و درفم رونید هنتعاچ وا و هنناقلعتم و |

 مشطاو رارحالا مشحلاو هامالا یهو نالف نیطق مهو اوه لاقب هدننزو بتک |
 هفح و جدوه هللرسك كفاق ( ناطقلا ) رادلا لهاو عابتالاو مدخا و كبلاملا |

 ندمالعا هدننزو هفرق ( هنطق ) هدننزو بثک ردنطق یعجج رونبد هنراحاغا ||

 هدنسهعقو دنقرعسرارید هنطقتبا هکردیبقل هلتفانما هنعسا كبعک نب تباث ءالعلاوبا ||"
 بعکن ءالعلا وبا حراش یدلوابقلم ندنکیدلیا دنب هلقوع هلغنوا رادجز یزوک 1

 ردندنلیبق ةفقسبقوةطب دیز هنیعب بیکرت وب و ردشلتا هئطخ یتسهخس تبدا |
 هعضو لاش روند هرالبکو هنسهطوا هنیزخ هدنزو نوصج ( نوطیقلا ) ۱

 كنسبناچ ینانیق یکیا هدناسنا ندب هلنبتعف ( نطقلا ) عدخنا ىا نوطیقلا ف |
 كنغربوق كنمسف شوق و نیکرولا نيبام یا نطقلایلع هبرض لاقب رونید هنغلارا
 كلکوب بولیکا لب نطق و ردیدآ كغاط رب هدندرو دساونب و روند هد
 ریسن ن نطق و یا اذا عبارلا بالا نم انطق هرهظ نطق لاقب : ردهنسانعم

 یانعم هدننزورجا (نطقالا) ردرلثدحم بهو نب نطق و هصیبق نیا و هاربا ناو"
 نح یا نطقا رهظلاقب روند هبهقرا شلزا اتود بولیکا یکیاب ردفصو ندروبزم



 | كجا كمدآ رب هدننزو ماركا هللا همجعم یاز ( نازفالا ) “یئ یا ةنعطرف |

 | فاف ( نیوزف ) اه رسک اذا هفاس نزفا لاقب : ردهنسانعم قمریف بوروا ینکیک
 ۱ ردرونسم هللا لید ردیدآ هدلپ رب ندلبح دالب هدناربا هللاهروسکم واو و هحونفم

Y۸ 

 فف وسباق روئلوارببعت یقزف هنش هکردبرلکدید یمائا قم ارق هدبکرت رولوا
 تفح هدننزو رانم ( نرفلا ) رد هداضم هنرافص و لمدم یرابک تاحارح و

 هکبوش هدن زو هلح درح ) ةنهصرفلا ( روند هف ردنوب یرلکدروک هن زوکا

 نوزوا قاس كنعوئرب ردراو یسهدیدع عاونا راربد یکی ربضیپ هکر دبسا میها را
 | قیلعت هراوبف نوحا یدرط كنيس رولوا هببش هننول یرب نسوس و طسنم و
 هببش هرکنک نوزوا هنیعب و زبت یرانکی و ربنک یرلفاربب و نآیمسفر و راردبا
 هنعو قآ ردرح نوجا یرهظ محو رولوا قوج هدنبار فیرش صدق رولوا

 قجا و نوب هدننزو لحدرج ( نعطرفلا ) رونلوا ریبعت یسالا هود هدیکرت
 هبلع ام لاق روند هثیش زبجا هدننزو هلحدرح ( ةنعطرقلا ) روید همدآ

 شيا قوج هلبرسک كنءمه ( ناسقالا ) ردبدآ هبرق رب هدنساضف رونب:كنبورق
 تبلصاذا لجرلا نسقا لاقي : ردهنسانعم قغلروسان لا ندكمکج وص اب ندکلشبا
 | هنیامط ( ةنيلاسقلاو ) هدننزو نانیمطا ( نانیسقالا ) ىقسلا و لمعلا ىلع هدم
 اإ نانیسفا دوعلا ناسقا لاقب : ردهنسانعم قلوا یفصف بوبروق جاغا هدننزو

 | لامعتسا هدنعفوم ردصم نکيا مسا ةنيئاسق هدارو امع و دتسشا اذا ةثيئاسق و
 : رد هنسانعم قلوا یروش وف یک كنکد ید هلقلوا ریپ كب مدآ رب و ردشغلوا

 | لاق : رد هنسانعم قلوا هرزوا شبا اغاد و اسع و ربك اذا لحرلا ناسقا لاق
  لیللانأسفا لاقب : رب هنسانعم قلوا وك ارق كب هصک و یضم اذا لمعلا ىف نأسقا
  رصم هلدیدشن كنايو یرسک كنون و یعض كفاف ( ابنیسوق ) همالظ دتشا اذا
 | هنشاب كركذ هدننزو هلبحز ( ةنیبطسقلا ) ردیسا اضقرب هدننب هيردنكسا هللا

 | (ناوشفلا) یدنلوا نایب هدنسهدام طسق ردلوبمالسا رهش (هینیطنطسق) رؤنید
  لاق رونید همدآ زسلچ نالوا هحزسنا یسهدوک هدننزو نابعت هللا همجعم نیش

 . یزغاوهقفوب یسیرد هدننزو هبرفعج ( ةنوشقلا ) محملالبلقلا یا ناوشق لجر |
 ا ردیدآهبرقرب هدنی رحم لحاس هلرسک كفاق ( نشق ) رونید هرلدود قجراط
 ا تغل هلبلامها كنيس بابللا بحاص ردهدلب رب هدنبرق غ رهش هدنارا ( ناشاق )
 | :ردهنسانعم قلوا میقم هدررب هدنزو دوعق ( نوطقلا ) یدلیا هباکح یتغیدلوا
 | :ردهنسانعم كليا تمدخ همدآ رب و ماقا اذالوالا بابلانم انوطق ناکلاب نطقلاق
 | هبینک نالوا میقم هدرب رب ردلعاف مسا ( نطاقلا ) همدخ اذا انالف نطق لاقب
 | رد نیطق و ردقحهلوا عج مسا هکردهنطاقو هدننزو نامر رد ناطق یعجج رونید
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 رغظملاوا ا ءاهقف ر سانا ناجهاشلاورم و ردعصوم ر افا

 " هدنزوبجا كخلبوا هلثيأت ( نیش رفلاوخ ) ردیوسنم اکا ین رقلا 9 د
 ۱ یک هلع كفا 1 نیا :رقلا ) روند نارقلا تاوذ هدنعجب روند هریکس نالوا

 | هدننزو ریز ( نرف) ردیدآ تكغاط رب لب سد #

 ناادوخای ميهاربا نب نررف و رج نی نیرق ردنداعا و ردهرق رب هدنساضق فث فئاط

 ( رقب نورق ) ردندح نیرق نب رفعج نی یسوم و صاقو یبا نب دعس نب ماع
 | ههشش هدننزو دادش ( نارفلا ) ردعضوم رب هدنراید ماع ینب هلبعع كفاق

 أ YE ردیدآ ه رق ر هدهماع هدننزو نامر 1 نارق ) هثسانعم ا روند

 | رونید هرلغاط هدرخ بيرق هنبرب یرب هدنزو همظعم ( ةنرقلا ) رديعسا

 نام و لقعم و لبقع و نجرلادبع و هللادبع ردنداعسا هدننزو ثدح ( نرقم ) |

 یر ( نارقلا ) رد راردار ید یسید هکر دن داحصا نرقم دالوانانسود وسو

 . نارق رود لاقب ردیعج كنهببرق روند هرادروب و هراهناخ نالوا هدنحام كنبرب
 هون ره هلی كنون و یصف كفاق ( ةونرقلا ) اضعب اهضعب لبقتسب لیقتسب تناک اذآ
 ردیدآ تاب رب هقشب دوخای ردبرلکدتبا ریبعت كبنلق هکر ویدا هتان یرلدید

 ندنرهلک هودنن و هوقرتو هوصنع و هوقرع تنبل هک هونره و هونرق وبشاو
 | هلیتا هونرق هدننزو یبظعم ( ینرقلا و یونرقلا ) ردقوب یراریظن یربغ
 ا (ءانرقلا) ةونرقلاب خودم یا ینرقمو یون رق ءاقسلاق روند هیرد نالوا غودم

 . رولوا تا هج موب ییا هدنزرط زونبوب هدنشاب هکرونید هنالب لوش هدننزو ءارهب
 | یا ءارق ةيح لاق روئلوا رببعت نالی ولزونو رولوا ,دنیمق رکنا یرثکا و

 | رونید هنتعاج یراوس هلیحتف كنار و كفاف ( ناوریفلا ) اهسأر ىف نیت اهل
 هبالآ و هرکسع مطع و قوج و هنسانعم لغق روند هنابراک و هنسانعم لیخ تعاچچ

 (نرقا) E نابراک ناوریق هکر د حراش ردیدآ هدلب رب هدیرفم و رونید
 هدننزو ءاریج . ( ءانبرقلا ) ردیدآ عضوم رب هدمور هلی كنار و یصف كنءمه
 بابسا هدنحالطصا ضورع لها ( نورقلا ) هنسانمم اب ول روند هه رکو
 افتم ندنژرح نلعافتم روند هژورح نالوا نکاس هدعب هکرح جوا ندرعش

 . کیا رلردبا قالطا نورقم دنو اکا ضورع لها یک نتلع ندنژزج نئلعاغمو |
 ERE لا ) ردشلوا نراقم هفیفخ بیس ر هلبا لبق ببسرب ینعی هیبس
 ۱ هلباےض هب هاف :دنتعکرره زام هکزونید هرلهروس لوش ندهینَأرق روس هدننزو

 یش هیبش هنوتبز هکردیسا یلبج رجش رب دلیعتف كفاق ( اینارقلا ) نوا تآرق |



۳۳۹ 

 هسکرو 4 نیعمالو هنیشام ةراكنم یمی هنعبنم مانع زجماذا لجرلانرفا لاش
 نالف نرفا لاغرولوا دنم هلفلوا هنسانعم قلوا ردنفم هب هرادا ین روما یلئفح
 ' لحرلا نرقا لا : ردهنسانعم كلبا لوانت مشکیا ییامرخو هنعینصما یناطا اذا

 مدلانرفا لاف : رد هنسانعم قلاغوج ناف هدرمطو لک الاقییعب نیتبطر نیب مججاذا
  لندلا نرفا لا : رد هنسانعم قلوا هرزوا كلشد نابحو رثک اذا قرعلاق

 یرفو یتشاب كغار رم نوا قمافقوط همدآ ندیک هدنکواو هژوغفت نا ناح اذا
 | قفاص شکرتوهمامانم بیصیالثل هحرسأر عفراذانالف نرقا لاقب : رد هنسانعم

 1 لاش : رد هنس انعم قغاص بیاو هبعلا عاباذا لحرلا نرقا لاق : رد هنسانعم

 ' لاش : رد هنسانعم كم رونک پوزید هیار یغاسنوط ییاو لبا عاب اذا نرفا

 | لاقب : رد هنسانعم كمکج هم رس لیمر رب هزوکر ه هکر هو لبح فن ریسابءاجاذا لح رلانرقا
 أ تنرقالاق : ردهنسانعمقمرذدغايرومغيلصتم دولبوالبم ةلبللکلصا اذانالفنرقا
 اذا ابرثلا تنرفا لاقب : ردهنسانعم قلوب عافترا رکلوا و علقت اف تماد اذا ءایسلا

 | لاق : رد هنسانعم نراقم و نیرق یخد وب هدننزو یرابح ( ینارقلا ) تعفنرا
 ۱ ردیدآ رازرغمرب هدلحم مان ناعص هدننزوهنیفس ( ةنب رقلا ( هنراقم یا هانارق وه

  روبص ( نورقلا ) ردیعسا موم رب و رک ذیساک رونلوا قالطا هبهقطان سفن و
 لا هش رقو هنب رق تحمس ا لاقب ردهقطا سفن هدرلن وب هل اه 1 ةنورقلا و ) هدننزو

 ینرافابا لوق ىلع رونېد هبهباد نابلرت زبت نورقو هسفن یا «نرق و هنورق و
 . عقنوا اعیمس قرعت یا نورق ةباد لاقب رونید ههباد ناصب هرب یفیدصب یرللا

 هنبرب یرب ینرازید هدکدکوچ هکرونید 4هقا لوش و هیدب عقاوم هیلجر رفاوح |
 | نالوا هدوریک یرلهع نالوا هدورلیا کیا هکرونید هبهقا لوش و هلوا رردشانب
 1 بو ردلاق ندرب یی همقلیکیا دوخاپ رشیکبآ شنکیا ییامرخ و هل وا بیرق كب هنب راهم

 | لک الا ىف نیتمقلوا نيترمت نيب عماج یا نورق لحر لاقب رونید هبسک ندبا لکا
 | اذاعالل نرقتسا لاق : ردهنسانعم كت جوک ههنسن رب یغد و ( نارقتسالا )
 قرعلاف مدلان ا د :دهتسانعم قلاخوج ناق در هبلع ی هقاطا

 ۱ | شف هبا رب دز رارولوا راشم و نیرق هدنسهجوز یتعی هدنسهنبررق
 ۱ كراشم ثوبد یا نانرقلجرلاقب ردهلبیبشت هزوکوا ولزونیوب یکیا دوخای هناویح

 ۱ نوراقو ردندهودا ردکوک نانلواریبعتریک | هکردیمسا جو ( نوراقلا ) هتنیرق ق
 زا هکردیسا كنهسک رب ندنبدرم و ةاتع هدفلس قرلوا درج ندشرعت فرح
  ندنموق مالسلا هبلع یسوم ترضح موسم ردلثم برم هدهنسلا ردیمجعا

 1۱ غلاب هبانغ و تورث هلیشاعد یبوم ترضح هلغلوا ریقق كب یدیا ندنسسابرقا و |
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 ۰ ندر كنب Ll کروند ها هبیا لوش PR ندنغوبق جاغآ نانلوا ربنعت

 ا الاح راررحک قردنوب هدعب رارااح هني ر یرب بورحک هنب ران وب

 | ردیسایدح كنیرابانج ینرفلا سیو نرقو رونلواریبعت هلویز هکرلردبا ندشیاق

 قلوا یلشاق قتاج هسکرب رولوا ردصم نرقو یدنلوا رک ذ هکهتن ردیوسنماکا |
 ؛ نیبحالا نورقم ناك اذا عبارلا بابلانم انرق لحرلا نرق لاق : رد هنسانعم

 | نورقم یا نرق لجر لاقب رونید هب ینک یلشاق قتاچ هدننزو رجا ( نرقالا ) |
 تفج شدو. هدننزو بانک ( نارقلا ) روتبد هجوق یلزونپ وب و نیبجاحملا |
 یهرع هليا مح رولواردصمو رونید ۵هلویز یرلکدروحکا هنیرنوب كنيرازوک ۱ |
 هدحاو فاوطو یعسو مارحاو هدحاو هبلتو هدحاو تی هک هنسانعم كلتا عج |

 نارق ةرمعلاو يلا نيب نرف لاقب ردیلباقم دارفا ىح ردنرابع ندکلیا عج هليا |
 هليا راسا یغروق امرخو رک ذیساک ةيغلق نرقا لاقب و عج اذا لوالا بابلانم |
 قروق زونه فرطرب هک ر دلمعتسم هنسانعم كما عج ین باطرا |
 رونید نو راق هب امرخ ل وا و رونلوا ریبعت هج الا رولوا شالوا قرطربو |
 هام رخ ىكياو باط رالو راسبالا نيب عج اذا سسلا ن رق لاش |
 ضاع زل هسک هن زا هک رد هننسانعم فا همقل ر بور دشانب ۱

 رشکیارشکیا ردمزال كع رررر راهسلبا ترشابمهنلک ا امرخ هدلاح یرلقدلوا ۱

 نیترقلا نيب غجلذا لحرلا نرف لاقب ردیبن هدم رو نذا یراقیفر كفا لکا | 1

 یشیاكنبحقواربو بولوا یواسم هنیرب یرب هک رونبد هرافوالوش نارقولک الاف ۱
 همدآ ر هنس انعم هنراقم رولوا ردصم ندهلعافم نارقو ردنرقید رغم كنو لوا ||

 هبحاصاذا انا رقو ةن راقمهن راقلاق : ردهنسانعم قلوا بحاصمو مدمهوراپ + هنسنرباپ ||

 رد هنسانعم كجا عج یهرج هلا جج یتدوب هل رسک كن هره اک نارقالا ) ۱ ۲

 نرقا لا یدنلوا رکذ هکر دقلوا نارق ندبنالث نالوا جفا رد هدر تغلوو 8

 : ردهنس انعم قغآ ندر بوردشلرار قوا ییاو ةرملاو جاني عجاذا | 1

 : ردهنسانعم كغ ههقا ولشب ورو لزوکو نیمهسب یراذا لحرلا نرقا لاقب. |

 قعاص یهقا یا نرقو یثلا ةنسح ةقا بکراذا لحرلا نرقا ناش
 ناب ق جوق ولزونیوو نورقلا هقانلا بلحاذا لحرلا نرقا لاقب : ردهنسانعم "

 كغ جوک ههنسنرو نرقا شکب یعخاذا نالف نرفا لاقب : ردهنسانعم كلا

 قلوا لاعحیبو فعضو هيلع ىوقو هقاطا اذا و نرقا لاق : رد ةا

 قعاص ندلوبو فعض اذا مالا نع نرقا لاش رولوا دن هلغلوا هنس انما

 ناوارف یسش اوم كمدآ رو لدع اذا قیرطلانع نرقا لا : رد ةن انعم

 : رد هنیسانعم قلوا نحاع ند هرادا ینروما تخت ا یبسوروا تولوا
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 هکرد هدنلیو ات ةمالا ینرفوذ هکپ دیدرلنسبو ردناب ینکحهیلبا ناسحا ینحكلم
 "ىح ] وب سپ هد هسیغوب یسب رکذ مدفن ردفن ره ردشف وارا یطنفل همالا

 كتماوب نس یلعابانعم سپ رددارم سعث هکرولوا ندنلببق یتیآ [ باجحاب تراوت
 تنا رذحردنم هبلع ؛ربثک رارسا هدننح كنانعموب هکرید مجرتم نس یت رفلاوذ
 يللا لاق هبفو لافب لعب لکام ردبرفا هنیرس یسومنم نور اه ةازفع یم
 هدنفیفح ناسل هيلع هانب [ ةمالا هذهونا تئاوانا ] ههحو هللامرك هل مالسلا هبلع
 روالواقالطا ءایقنالا نين رفلاوذو هایفصالا نوراهو هابلوالا مدآ هانعتم ترشح

 هک رولوا "كد نیلبحوذ هلغلوا هنسانعم غاط نالوا درفت نرف هدارو دوخاپ

 هنماودو ءاقب كی ربپسو بسن مایقلا موبلا هکرد هبانک ندنرلبانج نیسحو نسح
 ببسو بسن لک ] مالسلاهیلع لافاک ردنراشا هنم ابق هلارلنآ كن هرهطمتعیرشو
 | هرل هراب نالوا عقاو هدننرق یکیا تانشاب دوخاب [ یسنو یبسالا تولاب مطقتب
 جماورایدلیا كانجنز هلغمروا نیعل مج"نبا ینرکید بورادونیو رمتینرب هکر دنراشا
 هنیدم ( نیئرفلا تاذ ) ردت ابنرب هیبش هب هلقب ( ماتا نرق ) رد وب لاوقا
 ادشاپ كامدآ ربیندوبهدنزو ریما( نیرفلا ) ردعض ومرب هدنفلارا غاط یکیا هدنب رف

 كنهود شاش وف بول ردشانی هنی رب یرب ېک یزوکآتفحو هندلیا هني رق وهلاقب ر وند هنش
 هنیرف وهلافبیکءام رکرولکءانرقیمج روند هنن راقم كن هنسن رب وكمدآ ربو ر ونيد هني رب ره
 یا دنن رق وه لاق روند هنمدمهو هنبحاصمو راي هشيم كمدآر و هن راقم یا

 زلیا تقرافم الصا هک روند هنا طيش نالوا نورقم همدآ ینب رهو هبحاس»

 یرد و یسیدنک نی رق نم لیهس نب نیرقو ردیعا كنجلق یئاطلا لیثا دی زو
 قالطا هنس هقطا كناسنا نیرفو رد هاورلاب فیعص نرقی یلعو ردرلت "دحم

 قالطا هب هحمط هليا رکبوبا هلیس هغیص هبننن ( نانیرقلا ) رک ذیساک رونلوا
 همیار بودبا ذخا یتسیکیا ناغع یردار كن هحمط اربز امهنع هللایضر رونلوا

 اكنهنسنربو روند هلزغا كنرغو كجلق هدننزو هفرغ ( ةنرقلا ) یدیشلیادنب

 هنسب روس ناقچ بولاموط كغاط لبلا هنرق الثم رونید هنحوا ناقج بومون
 یس هنرق ماج ارهاظ رونید هنجوا یرویس كقوا مهسلا ةنرقو رونلوا قالطا
 یسهبعش یا هکرونید هنسهبعش دوخاپ هنسهشوک دوخای هنشاب كجرو ردندانعموب
 ر هل رسک كفاق ( نرقلا ) رونید هنیرب كسمون كجر دوخای ېکه باخ رولوا
 ةعاعشلا ین هژوذک یا هنرف وه لاقب روند هنالوا یساتمهو ۇغک هدنعاعش كمدا

 روند هجلثو هنسانعم هبعح رونبد هنروبق قوا هلنیتحف ( نرقلا ) ماعوا

 هني رب رب ېک یرلزوکا هرع یبدود ییاو هنسانعم لبن رونید هب هبرع مهسو
 بلس و یک نیرق روند هبدود شلناج هبهودرخآ كلذک نونید هبا یرلتدناچ
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 E هدرصمو ردن وسم اکا ثدح مان دب ز نیدلاخ زنا ۵ رفز 6 هدننس

 لقب نرقو یعانلا نرقو راشع نرقو رعاب نرقو ردرلعسا كغاطرب هد هیش رفاو "

 تارس هکردیسا یداورب هلیصف كلاب ( ةابوبلا نرقو ) ردبرلعا نصحررپ هدنک

 ر دیدا كل شقوب برص فورعمرب لازغ نرقو رولک بولیکخورب ندنس هکلوا |
 هک (ناطیسشلا انرقو ) ( ناطيشلا نرقو ) ردعضومر ( باهذلا نرفو ) ||"

 توق دوخای رونلوا قالطا هنتما ندا عاسا هنلی وستو یار رد هلیس هغیص هبنش

 هلکنو فلوم هکرد حراش رد هبانک ندنسالیتساو طلست دوخاپ ا ۳
 ندب رق هداروب ردشللا مچ هل دح [ ناطءشلا ینرق نی علطن سعشلا ] وبشا | 1

 هدنماکنه یعولط كسعثرونید نان رق هنفرط ییاهکردیفرط رب كنسهبن كنشاب داره |

 هنسیدنک یدوعس كرلنلوا تسر باتفآ هلغتوط هداذح لوا یسش بورک هنتلآ |

 هنان بولک هتکرح یک ینیدغوط نوک کرد هلاک نشو دواي: نولوا اقا
 لوا یرلراشتناو ا ردقلوا هلغماملاق هلماعم هدرل هجک ارپ ز رلردیا طلست || "

 رد هلیتهح لیث یعوجب درلنوب و ردیتماو بزح نی رخآو نیلوا دارم دوخای |
 هکردوب ییقلت ثعاب ردیبفل یور ر دنکسا هلیس هغیص هبنت ( نینرفلاوذ ) ۱ 1

 هنن رق ۳ كنشاب ندنرادرم هدکدلبا توعد هناعا یموق هلغل وا نموم هبلا راشم ۱

 یرلروفسم هنن بودا ابحا یلاعت قح هدعب رلیدلپا اله بوروا هناي رب یتعی |
 زای دليا كاله بوروا .هننرقر لوا كنشاب ید هعفدوب یدلبا توعد هناا |

 . ی دلوا بقلم هليا نینرقلاوذ ن دتهجوب ی دليا ایحا هنی العو لح قح |

 نالوا بقلم ت ر ابع ندنرطق یکی ا ییایمیهننرقكضرا هک رلیدید رایضعب و

 بقلم هلغملوا لصا وو غلاب بو ديا رغس و ريس هق مشم و ب رغم |
 نين رقلاوذ هلغلوا یراوسک شاروا هدنفرط ییا كنشاب لوق ىلع یدلوا ق

 | ردنکسا هدنباب هلمهمءار یسدام ردنکسا وبشا هکرد ریقح مجرتم یدنلوا قالطا

 | رد نیبمو موسرم هدنآ یتقیقحو تعع هلغفلوا طسب هرزوا قیقح هجو هدنسهدام
 | هدنفرط ییا كنشاب یندکنا ردیبقل ءاعسلا ءام نرذنم ندع ءارما نین رقلاوذو

 | هلام رک بلاط ییا نی ىلع كلذک یدیشلوا بقلم هلنلوا یراغلز ققراصشلروا
 | یرلت رمشح مالسلاو ةولصلا هیلغ مانارشف هدنفح ردیبقل كرب را ا ۲

 | ردشاوا بقلم هلرلم روب [ ابنرقو ذل كناوازنک یوریو ان ةنجلاف كلنا ] |
 | بولواایهمو مضاحیسحزنکرب دوخای میظع یارسرب هدننج نوجا كنس یلعای تعب |
 | عیج نین رقلاوذ ندنتهح كفيدلوا ىحاص كنمظعا كلم كنفرط ییا كتنحو |

 | هرزواكهاولد هدنعوجم كتنح كلم دنس هسیدلیا تحایسو ریس انوکهن یضرا |

 | هنیرلپدنک یلاعت قحرفواو دیزا ندهلج دارم ندنوب نسج هیلیا دان تشک " ۱
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 ثم"ا لوش نرفو یدسلوا رمعم هنس زوب مالغ لوا هلرلطبا اعد هبرابع ارق
 | شمالاف دحاو درف ندرلن آ بودیک هت رخا هل هقبط لوا هکروتید هتعاجو

 | تکله ةما لکوهو لوالا نرفلا ف ناک لاغ روئلوا رببعت ید نرفر هک هوا |
 | نورفلانم نرف یاذک ناک لافب رونبد هماکنهو تفو ندنامزو دحا ابنم قسزف |
 یا نرفب هطبر لافب روند هبا شلکوب ندنغوبق جاغاو نامزلانم تقو یا |
 هیدنکوب كولب رب شلکوب بولیرو ندنکوب نوبقو رجلا ءال نم لوتفم لبح |

 كچوک نالوا هدنج رف كن اوسن شعبو رونبد هتفرط یغاشا كفلموقو رونب د |
 نرف ةأرملاب لاش ردشيش ر یفلخ یک یکلەبد كمدآ نالوا هب د هکر ونبد هفلصا |

 | ردنابئسم یفیدشوا قالطا هننالوا رببک ندنفصو هللا هربغص كفل وم هربغص ةلفع یا ۱

 ۱ لوف ىلع رونید هغاط كجوک نرفو یدلبا رورم هدنسهدام لفع یلبصفت كنوب و |
 | هدننزو لابج رولک نارفو نورف یمج رونید هبهعطف هحهقشب ندرلغاط راس

 | درب ندندنو امهدح یا لضنلاو فیسلا نرق لاقي رونبد هنرغا كنرمتو كملقو |

 | نامزو نیقرعوا افرع یا نینرفوا انرق سرفلا انبلح لاقب هنمو روندهفغاشوب رب |
 | ردرلنرافت هلببسح تدم هکردفح هلوا یرلمدآ نامزرب هکرونید هنلها دحاو
 تما رب و دحاو نامز لهاوهو اب ع تنکو مبنم تنا یذلانرقلابهذ لاقت
 هما یا نرق دعبارق لاقل روند هتعاجبو تما نالک هرکص ندنساضقنا تعاچو |

 كنهرکب هب رزوا بوبب هنزغا كنوبق ندشاط هکرونبد هلیم لوشو ةما دعب
 لواو رونید نانرق هنسیکیا هلغمل وا ولفرط ییا راردبا مضو یقوا كخرحو |

 هکنکح همرس هعفدر ینعب لیمر هنوکو راربد هماعد هسرولوا ندحاغا رللیم

 هک ردهنسانعم هرکربو ادحاو الیم یا لحک نم انرق ینیعف تلعحام لوقت رونید
 هرزوا تاف رع نورقو ةدحاو ةر یا ات رق هتسآ لوقت رونید هرانکی هدبسرا

 جاححو یک قاع رواد هشاط كنرکی قحناطو زودو ردبدآ تكغاطرب شملکح

 هما و هلکب كنبداو هدنا لوقلع رد ه رقرب هدنناي فئط هکردیدآ یناغیم دج

 تبسن هباروا یرلبانج یفرقلا سی واو هدنعر هلنیتعف ینوب یرهوج ردیعا
 ا اك مانداهن ةيحا نب نامد نب نرق ینرقلاسب و اریز یدلبا طلغ هدنسللا

 | بطق ناینرق هلیس هغبص هبننتو رد هلنیتعف هنب ردیسیرب كنبدادحا هکردب وسنم
 | ردصم نرقو رونلوا قالطا هبکوک یکیا هدنساذح بک اوک مان یدح هدتناپ یلاعت
 ھه هنرق لاق : رد هنسانعم كمردشن بوریدشانی ههنسنر یهسنرب رولوا

 یک قردنویب هک رد هنسانعم كمزيد هبارب یهود یباو هلصوو هيلا هدش اذا انرق

 | ق امهعجاذا نیریعبلا نرق لاش ردنرابع ندقمردشانب بویلغب هننوب كنسکبا
 ۱ هلیا لب رطق هدنساضق دادغبو رديذا هبرقر هد هنا ضرا نرقو لبح

۱ 
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 قلغب بولیروا هسک رب هدننزو جرحدن ( نزعت ) ةوارهلا وا صعلا یا
 رذنم هلراهعف كباز و كفاق ( تانرعقلا ) نرعقتق هنرحف لاقب : ردهنسانعم _

 هلئوکس كلاد و یحف كفاق ( ندقلا ) رديمسا یرلیمف كريما مان ءاعسلا ءام نا
 قیفکی و یبسح را رد یندق الثم هکر بد خراش ی تسح و تبافک كشتي

 یو اضعد و ردفاضم یای رددحاو مسا ندق راضعب هدن و نکل هتسانعم

 هروک هکوب و ردهباقو نو ردبکم یندق شعبلادنع و رلربد یدق بودا فذح ۱

 یصف كفاق ( نینودق ) یدلیا رکذ هدنس هدام دق فلم هکهتن رولوا لعف مسا
 مارک ا هلا همجعم لاذ ( ناذقالا ) ردیسا عنضوم رب هدمور دالب هلی كلاد و

 ییا اذا لحرلا نذقآ لاقي : رد هنسانعم كیا ادب هریک بوبع هک ر هدننزو

 قور روشد هزونیو هلوکس كنار و یصف كفاف ( نرقلا ) ةريثك بوبعب ۱
 ییا كشاب داره هکر وند هنبرب كحهتب زونبوب كناوبح هدنشاب كناسنا و هنسانعم

 ىلع برض لا ردنورق یعجب لوس هنسب رفوب كشاب لوقییع ردیسهب ولفرط |

 هباؤذ و ىلع الا بناج اوا ناسنالا سأر نم ناوبملا قور عنصوم وهو هسأر نرق
 جاص و رونید هنسوسیک ناوسن لوقیلع ردیچ رب كنمسق كکرا هکردهنسانعم
 هدننزولابج ردنارقیعج روند هنسوروط غاط و هنسانعم هلصخ روند هنکولپ |
 روند نارق هنسیکیا رونیدهنیرب كيوت یکیا نالوا هدشاب كنهکرکج دارج لا نرق و |
 یا ةالغلا نرق ىلا انلصو لوقت روند هنلوا كناباب و رود هنسوتروا هغحم و

 لوقیلع ردیرانک كنصرق رئاد هکرونید هنسهیحا كشنوک سعشلا نرق و اهلوا
 بجاح ردنرابع ندنورح ندبا روهظ لوا لا هدکدنبا عولط هکرونید هنسالعا
 یهاطظ ادتبا هکرونبد هنلوا كنعاعش و وئرب ضعبلا دنع و رونلوا قالطا ید
 اهعاعش لواوا اه العاوا ابنیحا ىا سعثلا نرق علط لاش رولوا شیفتسم و

 وه لاقب ؛رونلوا قالطا هنس هدرکرس و دیس كتعاج و موق لوا موقلا نرقو
 دوخای هننالق هکوص دوخاب هنسوا كراج *الکلا نرق و مهدبس یا هموق نرق
 ؟الکلا نرق نم هتبعر لوقت روند هنسهشوک و هنجوا شمادوا لاا زونه
 لاق رونید هنسرکس شابرب كنمسق تاو اط وب ۸ یذلاهفناو هرخآوا هريخ یا

 هنساپ یلقناغاص ندرب كرومغب و نیفلطوا افلط یا نين رقوا انرق سرفلا ادع
 ینرق وه لوقت رونید هنشادشای كمدآ رو رونلوا ریبعتقانغویو هروب هکرونید

 روئید هئدم هنس قرق ندنامزو یرعو ینس یلعیا ینرف ىلع وه لاشو یندن یا

 ناښکسا شع دوخای شقلای زون وا دوخاب هنس مرکب دوخای هنس نوا لوق یلع
 ردندم هنسزوب هکلوا لوق ندربخا ینعیلوا لوق رونی د هبهنس رکی زوب د ا
 ba EAE یرلترضح مالبنلاو ةولصلاهیلع مرک | ین : ارز یو ما
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  بولبزوب ېک ېب رک هدست زو لثمطم ( ثبفلا ) می رس یا نيف لج ر لاغب
 هکرونید هب وژارت كوپ هدنن زو دادش ( نابقلا ) رونید هب هنس نالوا روشروب

 یم رافنابک هروک هنابب كناهرب هکرید مجرنم هلفبغخت روئلوا ریبعت نابق هدرفاسل
 نم ۰ نابف اندلا ٠ دلولا لثلا هنمو ساطفلا یا نابقلاب هنزو لاش رد رعم |

 نیما یا نابف وه لاقب رونلوا قالطا همدآ هبلع دمو نیماو * ناحجرلا عم |
 ردیمفل یدح كندحم ما دسجا ی هللادبع و رذب دآ هدلب ر دننکلع ناصب ردآو |

 ر و یدروف تاشاو كح هود هکی دل وا رکذ هدناپ هدحوم یاب ) نابف راج ( ۱

 هبا ربغصنو هلا هد دشم یاب ( نیبق ) ردکجوب یلفابا نوزوا یرلکدید ییا |
 رونیدهکلک الاچ هدلاصمو روما هدننزو هفرغ ( ةنبقلا ) ردیدآ هرقر هدقارع |

 (ننقلا) ردهیرفرپ هدنساضف قشمد ( نوباق ) جیاواق عارسا یا ةنبق هب لاقب
 ربما ( نيتقلا ) ردبدآ قلاب یمبرب ردف یسهبا لا هلیصف كن هبقوف یانو كفاق |
 هنلزوک لوق یلع هنروع رولوا شف یغلماخ هکونب د هکپیا قآ شمانیق هدننزو |
 هب یدکراو رد هدنلزنم صاخ فصووو ةلبجوا ةأما یا انینق جوز لاق رونید |

 هغارم رولوا دنح هداشعمو روید هب ینک لیلذو راوخ هزوک لوق ىلع روید |

 هنسانعم دارق رونید هکجوب یرلکدید هنکو رونبد هنن ا قارټه هجماو رونی د |
 لکالالبلف ینعب مطالایا نینق لسحر لاقب رونید همدآ ندبا ماعط لکازآ كبو |

 تج "وزن ] "جم لاقف ةنالف تج وز هللالوسراب لجر لاق ةيابنلافو حراشلالاق |
 دار نا لمتحم و ءاطلا مضب مطلا ةلبلف تناك اذا نينق ةآرما لاقب [ انيتقا ركب

 كب یلوف ه مطالو رولوا صصخالب ىصبصخ هلجر كقلؤم سب عاجلا ةلف كلذب |
 لاقب :ردهنسانعم یقلواماعطلالیلقمدآ ر هدننزو همارک (ةناتقلا) رولوا هانک ندنلق |

 هن انف هل رسك كنهزمه ( ناتقالا ) انيتف ناك اذا سماشابابلایم ةناتق لحرلانتق |
 لاب : رد هنسانعمتامردلوایح ون یکنید هنکو نتف ینعع لجرلانتفا لاقب:رد هتسانعم |
 لاقب :رد هنسانعم قلوا رازنو فیحو قرآ دوحوو نادرقلا لثق اذا لحرلانتقا |

 یکد و۴ هدنازو لتعم ( ننقلاو) هدنن زو نشمطم (نئتقلا) هعسج لحن اذا لجرلا نتقا |
 لئام هزوب هکر دبفدامو هدننزو ماف ) ناقلا ( روند هبهنسن ناروط بولیکید ۱

  كکسم هدننزو دوعف ( نونغلا ) مناق یا ناف دوسا لاقب روند ههتسن قتمارق |

 | بابلانم انونق كسلا نتق لاقب : ردهنسانعم قلوا یروقوق بولیکج یبوطر |
  دونیدهزون هدننزو بایغ دوخای باصس ( ناتقلا ) هنودن تناز و سس اذا لوالا |

  هنزحقو عقو ىح هبیرضاذاهنزحق لاقب : ردهنسانعم قمی بوروا هلکنکد یەک |

 ا نصابه رض لاف ردنزاحفیج رونیدههقیوطو هبهبوص لوقلع روند هکتکد |



۷۹ 
 | اهقرف اذا هلا لجرلا نفنف لاقب : رد هنسانعم كليا ناشبربو هدنکارب هار |
 ۱ لاق | ا رد هنس انعم كت روپ بوزدشا ولرد ولرد یتآ ( نانفتسالا ) ایناونو السک ||

 یدربهدننزو نوب زیح ( نوکلیفلا ) یشلانم نونف ىلع هلج اذا هسرف نفتسا
 ۱ رد رلکدید زقاس هراق هکر دیسا راقو رد رلکدید قلهغوقو ینوا . ربصح هک ردیعسا

 ا ر ونص كکرا هکر دیعسا تف ز لوق ىلع راقبح بو انيق ندرب هلا رلوص یم

 هدنساضق ور هل رسک كلادو نم كاف ( نیدنف رر وطر ندا نالبس ندنحاغا

 لعفت ( نوفتلا ) رد وسنم هباروا ینیدنفلا نايلس, نب .دجم نداهقف رده رقرب
 نوف لاش رد هنسانعء قل و اع و وشن یک کرک بونلتکر هنسنر هدننززو

 تیلصلا دوغ هلا روسکم نون ( ان اوافلا ) ءاي نسحو ةکر اذ راص اذا *مثلا
 راح رولوا رهاظ ییلص طخ یا هدنلخاد هدق دلریق, ردیک وک قیاقش هکردیسا

 خد هسنلوا قیلعت هنب رلتلع عرصو سرقنو عطاق یناف نورو ردعو فطلمو
 ٠ هاجاذا انیف نی لج رلاناف لاق : ردهنسانعم كمك هدننزو نیز ( نیفلا ) ردعفان

 ولقشقای یجاصو ردیدآ سرفرب صوصخم هبهینض ونب هدننزو ناسیک ( نانیفلا ) |
 لاق یدنلوا رکذ هدنسهدام نف هکهتن ردهنانیف یوم رونید همدآ نالوا نوزوا
 هسرونلوا رابتعا ندنظغل نف هکربد حراش ةلب وطلارعشلا نسحا ىا نانیف لجو |
 دحا رد هنسانعم تقو هک ندهنیف رک او رولوا فرصنم هدنرلتلاح هذ رعمو هرکت |

 . ريغ هدننلاح هفرعم و فرصنم هدنتلاح هركن هلقاسلا هتب اب نالعف هسيا رول وا, |

 نب دعم نابفا نب ثنع ردن داعسا لبا هحوتفم همه ( نایفا ) رولوا فرصتم |
 " تقوو روند هب ینامز تعاس هلیصف كناف ( ةنيفلا ) ردندنلاجر یسهلیبق ناندع |

 | هاکو نیطادعب نیشایا ةنيفلادعب ةنیفلا هنيقل لوقت هنو ,ردهنسانعم ماکنهو, ||
 | هحوتفمهنم ( نوبفالا )فنیفدعب ةنفهتيقللاقب رولوافوذ فيرعت ف رح هکر ولوا. ||
 ماروا هجا ردفراعتم هلعسا وب هکردینبل نثلوا دمحم كدوسا یرمصم شاخخشح هبا |
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 لاق : : ردهنسانعم كفک, وچار بترو دومق ( نوبفلا ) ۰ فاقلا لصف ا
 هلب رسک تنهمه ( نابقالا ) ضرالاف بهذ اذا یناثلابابلانم ان وبق لح رلانبق

  قرلوا نیما بویلوا یسهشیدن او فوسخ ندهنسنرب .دوخای یفلوا مزرنم ندنعشد |

 | هودعقف عرساوا "ودعلا نم مربا اذا لحرلانیقا لاق : رد هنسانعم كمل هلتعرمم
 " همدآنالوا مادقمو كالاجو تسح هدنلاصمو روما هدننزو ريما ( نیبقلا )۰ -انمآ

 رونبهاوجو ناسنا هدنوروكياچو هروماف شمکنم یا نیبق لجر لاقب رونبد ا

 و
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 ندنسنح یدنک هدشاخ نینغنو هطلخ اذا ؛یشلاب "یشلا لاف لا ۰: رد هنس انعم

 ردیسا ېک نیت هک رونېد هرا دیشچ ولرد ولرد فلاخم هنس هدام ینعب ناموا
 قرهباوا یفترب یحف سالو هسنجنم تسبل یئارط یا نینفنون بون لافب
 هلبهج و یتغقوط یرهلوا قیسو نیلاف یرب شعبو هففوب یرب شعب دوخاب هکیکسا
 قفشت الب یلب یا نینفن ه بوث لاقب ردعسا یغد هدنوب هکرونید هفالتخا نالوا
 هزا كحافا هلنینصف ) نفلا ( ناکم ةفانکو ناکم هقرب ھم اا وه وا

 (ءانفلا)نصغلا یانفلاذرینک ف رج لاقي ردنینافا یعما مجونانفا یعجج رونیدهثلاد

 هجا قوچ یرللاد هدننزو هارج ( هاونفلاو ) هبدبدشت كنونو یصف كناف
 رانون هکردهرزوا سابفریغرانوبو نانفالا ةربنک یا ءاونفو هانف ةر لاقب رونید
 هدنن زو ناسیک ( نانیفلا ) ردشللارکذ ید هدنباب لتعم ینوب فلوم ردب ولقم
 رعش لاش رونب د هجاص نالوا یرلعورفو یرلهبعش نوک انوک یکیرللاد جاغا
 ةنانبف ةأرماا لاقب رونبد هنوناخ ولجاصروک هلاه ( ةنانیغلا ) نانفا هلیا نانیف

 هدنفتلوف كهودهکردمحو ولمرو هنوکرب هدننزو ریما ( نینفلا ) رعشلا ةربثکیا |
 هدنس اضف صو یداور هدننارت ددغو را ربد نینف. ید هبهود لواو ردبا تر

 ( نانفلا ) روند هبمود التبم هدرد یرکدید نينف (نونفلا ) ردیدآ هرقرب
 هلرمسک تیم ) نغملا ( روند هنکشا ناب ند رگ ولرد ولرد هدننزو دادش

 ردباادی لاعفاو لاوفا بئارغو بئاج اماد هک رونبد همدآ لوش هدننزو سم
 كناف ( ةنفلا ) بلاجعلب ینأب ناک اذا "رغم لحر لاق رد هنغم قتّوم هلوا
 تقو روند هنحوا كئامزو ردندم هقبقد شقلا هک رونید 4 ینامز تعاس هلق
 ید هثیفلا هرمه هک رید حراش رونید یدهنیف.هکهتن رولوا هنسانعم نآو

 | هالکیا ةنفدبف ىعرم لا رونید هرباچ ناوارف هلی كناف ( ةنفلا ) ردهانعموپ "

 جور لاقب رونبد هبیراق هحوق یوخد هدننزو همظعم ( ةننفلا ) ریثک
 "نظ هارمشع هک روند هب هفا لوشو قلخا هئثس ازوجع یا ةننفم ةأما ناف

 نوا ءارمشعو هلوا فشکنم یغیدملوا ءارمشع ینعب نیتم یلاح هللا فاشک نکیشغتوا
 ۱ ( نفلا ) روند هخعئآ روغوب هب هقان لماح هدننزو باتک فاشکو هبهبک قلیآ |

 ۱[ هکرونلوا قالطا هلاع لوشزولوا لمعتسم قرولوا فاضم هنظفل لع هل رسک كباف
 ب ابر ذجا ینبنیاک ینربرهو بول وا ییاستنا هلتن اتمو ناقنا هنوتف ره
 f هوا ردبا ارحاو مابق لزوک هرزوا یدع اوفو لوصا هدن رلعقوم هلفلوا
 اإ رد هلنیتعف هک نف یا نب دجا هب مایقلا نسح یا مع نف نالف لاب
 ا هنطنط ( ةنفنغلا ) رداد رد هدننزو بكس هکیتنفلا نافع وباو ردندارعش
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 رولوا هبانک ندنیداحا تیذو تیکو ندد ادعا اذکو ک كلذک ندسانحا ردها |

 نالسفای هدهینلتو هلعفر نی ونت الب رلرید لفاب هدک دلیا ادن یمدآرب اضعبو یهننا
 القاب هدنعجو ناتلفاب . هدنس هبنتو غلفاب مدن وم درفعو راوبد نولفاب هدنعهبو |

 درو عنم ند هدارا یعد نالفاپ بوبد لفاپ هدلحم ادعام ندراعشا هبوببسو راربد
 فذح ءاه ردکعد هاب رک یصت كمال رارد ید ةالفاپ هدنش وم درفم انضغبو یدلیا

 جن رم ندن الفاب دٌربلا دنع یسهلک لا هرزوا روک ذمهحو هکربد حراش یدنلوا
 ردلکد نام كلذک هکیدید هب وبیس ورد هصوصخ هلک هدح یلع هکلب ردلکد
 درقم دساوننو روئلوا لاهعتسا هدب ريغ كنادن انضعبو رد هلجم هغیص هدادن باپ هکتار

 ادعام نددس اونو راردیا لامعتساهلا دحاو ظفل هدشنومو رک ذمو مجو هبشو

 كنوئو یصف كناف ( "فلا ) راردبا لاعنسا هلثنانو ریکدتو مججو هبنش رلبرع

 رببعت هلیسهلوقم دیشجوولردندوب ردهنسانعم هنوکو فنصوبرضو لاح هد دشت

 هنمبرض ولاحیاهنم نفلاغب ردننافا یممل!عجكنافاو رولکن وتفو نانفایجبروئلوا
 یمدآ روهدرطاذالوالابابلا نمانفلبالا نفلاق : ردهنسانعمكلیاد رط رولوا ردصمو

 هنبغاذا عیبلاق انالفنف لاقب رونلوا ریبعت كلیادنف هک ردهنبانعم قغادنا هد هلماعم
 تجزو ءانعو جرو هلطماذا هند نف لاقب : رد هنسانعم قغازوا ینید نودمو

 هتف لاق : رد هنسانعم كليا نیرو ءانع یا"انف هنم تیقل لوقت رد هنسانعم
 رد هننسانعم هنوکو عونو لاح ید و هدننزو بولسا ( نونفالا ) هني اذا

 هنس انعم هیخ روند هنالبو هارضا یا مالکلا نانفاق ذخا لاق رد نینافا یعجج

 برا رو رولدا هب یراک .هجوک اقاطمو رو د بیر ما
 "فتلم نصغ یا ربثک نونفا اب ةرحث لاق روند هرللاد قیص شعثم راص
 | هقاو تآواجت» امالکیا نونجاک انوتفا ماکتی لاقب روند «زوس ناشبربو هجاصو
  ۲شرافهمراقولت دش هاکو شاوب هاک هک رونید هنس رکن هدیروشو قشراق كت

 روند هب هبهادو تفآو اطلتخم ای رحیا انوتفا ةف انلاوا سرفلا یرج لاقب رولوا

 تشننلوا كدولبباصلا نونفاو رونید هنماکنه لئاوا كنلناوج بابشلا نونفاو
 | ردیبقل كرعاش مان "ییاغثلا رشم نی یرمص نوتفاو ردت رابع ندنر وهظو
 لاق : رد هثسانعم قل شب هکلیوس زوس نوک انوک هدنن زو لاعتفا نه

 | لاقب رد هبانعمون شد نفع لوقلا نم نونفف ذخا اذا لحرا "نتفا

  2مورو مجو برع یسان هدنن زو لیعفت ( نیسنفتلا ) نفثو ثیدلاق
 ناف لا : رد هنسانعم كلیا برو عج ندسنح ره ېک دوبن راو

 قم راش راق بولاق رل هنسن رخآ هب هنسن رو انونف مهلعح اذا سانلا ۱



 ویا هبرفرب هد رق هدلپ مادرعسل هدننزو جربز ( نکسف ) رد راب وسنماکآ
 ردیدآ هبرفرب هد ممم هلن وک كن هم نیسو یصق كناف ( نشفلا )
 هدنس اف و ا ۱ رده رفر هدنسس اصف اراځ هدنزو هرم ) هنشف )

 هحونغم رم ردیمسا ربر هدننزو نوهج ( نوشیف ) ردهبرفرب
 | یلبچسف رکهدینا وب هلبا هين یاب ونیسو هموعضعیاف ( نویلا-ارطف ) ردم
 یپ هنسن یک دلیا قلعت كنهذدارم هکر دهنسانعم فذح هل مک ناف ( طفل ) رونی د هنمخت
 ترمئابموهحون هثبشه ره هلفلوازبتولاب ییهذیمب رددادعتساتدوح هدنصوصخ#لا ردا |

 | ردنراهمو قذحو یلزوا نالوا هلیهحو كلبا كارداو مهف یمآ لغو یلبج هليا
 | لافب رولوا یلباقم ثوابغ سپ ردلکد مهفو قذح نالوا هلبهحو رارکتو هب رج
 (نطفلاو ) هلئوکس كناطو ینالث تاكرح كناف ( نطفلا ) قذح یا. ةنطف هب

 هما رک (ةناطفلاو ) هدنزو هموع ( ةنوطفلاو ) هلئبتخ ( نطفلاو ) هلنیتصف |

 | كارداو مهف یبهنسنرب هرزوا روک ذم هجو هدننزو هیهافر ( ةياطفلاو ) هدننزو
 انطفو ءافلا هثلثم انطف نطفو نطفو هلو هبلاو هب نطف لا : رد هنسانعم كجا 1

 | مهفو قذحاذا سماخلاو لوالاو مبارلا بالا نم هبناطف و هئاطف و هن وطف و انطفو |

 ] ردشلبا هحاسم فلوم ردهنسانعم قلوا ولتناطف یلبح ندسماخ باب هکرید حراش |

 (نطفلاو) هدننزو روبص ( نوطفلاو ) هدننزو ريما ( نیطفلاو ) ( نطافلا ) |
 | ردرلفسو هدننزو لدع ( نطفلاو ) هدننزو سدن ( نطفلاو ) هدننزو فتک |
 | نطف یمعج كن سهلک نیطف روند همدآ نیهذو درز نالوا یاقتناو رد تعرس ۱

 | همدار هدتننزو هلعافم ( ةنطافلا ) هدننزو هحرف رونید هنطف هدننوم رولک |
 | اذا مالکلا ىف هنطاف لاق : رد هنسانعم كلیوس هنود هنود یزوس نوا هشت

 ژ ( نعف ) همهفاذا مالكلا هنطف لاقب : رد هنسانعم قغالک ( نیطفتلا ) هعحار

 بحت هدننزو لعف ( نکفتلا ) ردندنرانصح دز ینب رده رقرب هدنع هلنیتغف

 و رکفناذا لجرلانکفن لاقب : ردهنسانعم رکفنو بحتاذا لحرلا نکفت لاقب :ردهتسانعم |

 نالوانونظمو ظوملیرفظولیئومدنت اذاهیلع نکفتلاه : ردهنسانعم كليا قلناهشب

 فهلتو فسات یا "وشیلع نکفت لاقب : ردهنسانعم قغای بویجآ هننوف كنهنسن

 رون هفلناهشب ردعنا هدننزو هفرغ ( ةنکقلا ) ه رغظلا نظ نا دعب هتوف ىلع |
 دانع هرزوا زوس نالي هلیحصف كناف ( نکفلا ) ةمادنلا یا ةنكفلا هذخا لا |

 "ملاذا لوالا بابلا نم انکف بذکلا ىف نکف لاقب : ردهنسانعم كليا رارصاو |

 تدحقرهاوا درجت ندفب رعت فرحو هلبعخ كرلاف ( ةنالفو ) ( نالف ) ىضمو
 هلا هنالف ندش ومو نالف ندرک ذم ردرهانک ندنعسا كمدآ یت نالوا هنع

 | راس هلقب رعت فرحو امهسانع ةيانك ةنالفوا نالف تيأر لاقب رونلوا هبانک
 ٠ | باش ةنالفلا تبلحو نالغلا تبکر لاقب روذلوا هانک ندعاهبو ناویح
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 لصنم یزوس هدننزو هحرحد (ةن رفلا ) 4هعطقو هسرف اذا هان رف لاق

 لجراا ن رف لاغب : رد هتسانعم كليوس قشرافو كولب كولب بویلنوس مظتتتمو ٩
 لاق : رد هنسانعم كعروب قرا آ قیص قیص یرلعدآو هبف شقهاف همالک ق قش اذا |

 نالترص هللا رصقو یصف كنائو كناف ( ینترفلا ) هیشم براقن اذا لجرلانترف م

 قالطاهنسف هبراجو هئروع وبسور قرهلوا درحم ندشرعت فرحو روند هنکیا |

 نوزر(نوجرفلا) ردیسا رصقرب هدن ریش دورلاومو ردیسا نوناخرب و رونلوا
 هحرحد (ةنح رغلا) هنسانعم هسحم رارشاق هباد هلکنآ هکر ونبد هب یعاشق هدنزو ۱

 اهسحا ذا هبادلا نحرف لاقب : رد هثسانعم قلغاشق یاد هللا یغاشق هدننزو ۱

 جرطش هکردیب رعم یسراف نيز رف هلا هروسکم یاف ( نازرف ) نوج رفلب |
 هود هدننزو جربز ( نسرفلا ) ردیزارف یعجج ردنلآ نانلوا ریبعتزرف ندننالآ |
 هلبنتصف روند لوس هدبس راف ردهدنلزنم یرفاح كراوط هک روند هننابط كنق |

 هدننزو رفع ( نس رفلا ) رونید هنالسرا هدننزو طبالع ( نسارفلا )

 ( نویس ارفلا ) ههل ربثکیا هجولا نسرفم لجر لاقب رونید همدآ ولزوب ولتا |
 نفت یی تا هدنک را هصارپ ناب هکردیعسا یلبح تا رکهلبا هحوتقم یاف |
 یفیدرصاهناوب د بلکو محفمیراد كنبنو رام یووبیذم یهظبلغ طالخاو ءالحراردیا ۱

 راربدكنم هدیسرافرونسدهروناج یزرلگدی دیاگ هد زو نوذر (نوع رفلا) ردعفانهرب ۱

 یسوم ترضح هکردیبقل رصمكلممانبعص«نیدبلو قرهلوا د"رجندش رعتفرحو |
 ردبعسا كنولغوا دوخابیردبكمالسلا هیلع ضخنوعرفو ردیساسومكن [ مالسلاهیلع |

 نوعرفو رلیدلیا تیاکحهدنرل ربسفن یدنک هجرلاامهیلع ءارقلاجاو شاقن ینویو
 یک ناربا هاشو مور رصیق ردیبقل كن هسک نالوا هاشدا هدرصم تکلع اقلطم |

 دار یبحاص نابغط و وتع نوعرف هکیدبد رلضعب و یدا بقل هرصم هاشداب ره ۱

 یرو هدننزو رونز یرب ردراو ید تغل ییا هدنوو رونید همدآ ددشنمو |
 دوخاب هبطبق یظفل نوعرف هروک هنناب كحراش رد هلبعف تكئیعو یم كتاف ۱

 بصعتم هد هن ربع تغل نوعرف هک ربد ججرتم ردشلیا اذخا برع رد هبرب ||

 ندنوعرف هدننزو جرحدن ) نع رفتلا ( ردهنع ارف یمچ ردهنسانعم ریکتمو ۱۱

 ردکل ربکتو ریجتو د"رعت هک رد هنسانعم كليا قلخم هلبق الخا هتعارف ردفصم |[

 ( ةنعرفلا ) قالخاب قلخ اذا لجرلا نع رفت لاقت ونلوا رییعت كلیا كلنوع رف |
 یاف ) هناغرف ) رکتو ءاهدیا نهذ تفاو هکلک رز هباعلا ةیاغ هدننزو هحرحد 1

 .هدناتسمجم هدنس هدامنیغ ینوب فلّوم هکرید حراشرد هدلبرب هد رغم ها هحوتفم ||
 رد است ۴ طلغ هد ارو یدیشلتا تود هدلبزب هدیرغم هناغو رد هدلبرپ

 | تعاجرب ندنن دحج رف هدنساضق ناهفصا هدننزو ناماسزاس ) نا ۱
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 نوحالف رود ها امسا نی دادف دوشاپ یدنلوا رک د هدنباب لاد هدننزو نودادح
 هرزوا پس سپ رونید نول اج هاما لاج هه ردقجهوا نوا رحو
 هدبشمرصق هکردهنسانعم قمردشلوا یهود هدننزو لیعفت ( نی دفئلا ) رولوا
 قعاب نوزوا ینعی قغازوا یبانب و اسبنعس اذا لبالاندف لا رولوا قلق هدنلکش
 | لرسکكنابو یصف كناف ( نوبي رفلا ) هلوط اذا هانبلا دف لاقب : رد هنسانعم
 | تارمیحو مفا هنب رلتاعجلوقو یلکلادرپ و است قرعو فطلم هکردیعا ورادزب
 | جزل غلب لابساو نینج طاقسا ندجرو دیفم هننحارح هن اود بلکو هنسغوص
 |. كناف ( نرفلا ) ردقجهلوا غعم یرلک دید نوبفرفو رادوب ردرث وم هدنسوصخ
 | (ینرفلا)روئلوا ربیعت نورف هدزمن اسل هک رونبد هغاجوا یرلکدروشپ كمت هلی

 | یکتا رون هدرل هرمشط هکرونید هکمنا نالوا یرکد بولوا نيلاق هدنن زو یدرک ۱
 | یرغوط هنسهطروا فارطا هکرونب د هنکعا نوموص لوق ىلع رونلوا ریبعت
 | رونلوا هیبعت هللا رکشو دوس دوخای هلغاب فاص هرکسندکدشپ بولوا یلکنرید
 | لاقب روند هکپوک كویب و رونېد همدآ ولهنح نیلاق ینرقو رولوا هحهغوب لزوک
 رروشپ تم هدنورف گروپ د هب جم (ةنرافلا ) مضض یا هفرف بلک
 ندنسهفئاطرب رب هدب رغم هدشنزو عن ( نرفو) هدننزو دجا ( نرفا )
 | ردندحم هنرف نی ميهارا نی دجم ردنداسا هدننزو هفرغ ( هنرف ) ؛ردبدآ هلیبقرب

 | دادش ( نارف ) ردندح نرف نی دمع ردنداعا یخدوب هلی كناف ( نرف )
 || يسن كنسهلیبق هعاضق یلب نب نارفو ردي دا تکلع عساورب هدب رغم هدننزو

 ] ندنیدحم ردراروک ذم هدناروت هکردلابج هعنرب هدزاجح ( ناراف ) ردندنلاجر
 || دام ندنکیدید رد روکذم هدنارون كفلوم ردوسنم اک | ینارافلا ساقلاپ رکب

 ] نلعتساو نیغاس لبحنم فارمثاو ةانيس لبج نم هلاءاج ردغرمش قوطنم وبشا
 هللاعا هاچ یلوق هللا ءاج هدارو ناراف لابح نم ةعامج هعمو ناراف لابحنم

 ۱۲ ندندورو كن راشو صا هلبلازنا :اروت هدنآ همالسلا هیلع ىسوم هکردهدنو دقت
 ۱ همالسلا هيلع یسع یقارشا ندنا ردیدآ كغاطرب هدمور نیعاس لبحو ردنرابع
 ۱ یی او ندنلازنا ین اقرف ین العتسا ناراف لابحو ردتانک ندنلازنا لیجا

 ] دروهلن دمحم ترضح هدنارو سب ردنرابع ندنتنعب كمالسلاو ةولصلاهیلع دمع
 (نارفا ) یدنلوا رشتو ریبعت هللا نالعتسا نالوا رعشم یروهظ لاک ندنعرش
 هل رسک كناف ( نانایرف ) رددآ هرقر هدنساضق فسن هلا هحوتفم زمه

 ریز ( نیرف ) ردعضومرپ هدننزو نیکس ( نیرف ) رده رقرب هدنساضقورم
 ردوصرب هدن دروب میلس یب هدنن زو باع ( نارف ) رده رقرب هدماش هدننزو
 || :ردهنسانعم كلا هق هزیر هزیر بویلهرابهنسنرب هدننزو هجرحد ( ةانرفلا )
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 | لوعقم مساو یدنلوارکذ 2 ردردصم ( نوتفلا ( ءار الا یف فالتخالا یا ةا

 هن ونحو هئتفلا ف هوعقوا یا نوتغهوه لاق روند همدآ شادارغوا د هنتف رولوا

 یخدوب هلل رسک كنءزمه ( ناتفالا ) نونجم یا نوتفم لجرلاقب رونلوا قالطا
 لاق : ردهنسانعم قماش وخ بودبا دنسپ هلکلک بیچع هلکوکو هزوک هنسنر

 هعقوا اذا هنتفا لاق : ردهنسانعم قمت ارغوا هب هنتف یمدآ رو هبجعا اذا هنتفا

 كمروشود هبهنتف یندوب هدننزو لیعفت (: نیتفتلا ) مرکک نتفم وهو ةنتفلاق
 هاو یار هدننژو لاعتفا ( نانتفالا ) هنتفا ییعع هنتف لاق : ردهنس انعم

 اذا انالف نتنفا لاق رولوا مزالو یدمتم هنب رلانعم قمارغوا 4 هنتفو قعارضوا |
 هکرونمدهنح را هايس یغاربط قلشاط هراق هدننزو ربما ( نیتفلا ) ةنتفلاق هعقوا

 بتک رد نتف ج ردذوخأم ندنسسانعم بهذ ٌهباذا رولوا یک قرتح هک ایوک |

 ناتف لحر لاقب رونی د هب یرغوا ( نتافلاو ) هدننزو دادش ( ناتفلا ) هدننزو |
 نوهکیدلیا بهذ هب اذا روس د ك یجموبق ناتفو روند هن اطیش و صل یا ناافو |

 قالطا هرانب دو مهرد هلیسهغیص هبنشب ( ناناتفلا ) غئاص یا نأتف وه لاقب |[
 رونلوا قالطا هریکن و رکتمو راندلاو مه ردلا یا نیناتفلادیبع سانلاهتمو روئلوا ۱

 كن وع رف ( نوناف ) هنسانعم راح هکر ونرد هرگلود هدننزو ردیح ( نتیغلا ( ۱

 “ف هکهدننزو نان دع ( نانتفلا ) ردقحهلوا صخ* ییدلیا لتفو برض ها |
 لوقت رونلوا قالطا هماشخاو حابص ردهینش ندنظفل نتف نالوا هنسانعم لاحو |

 هرزوا نالب هدا زو باتک ( ناتغلا ) یثعلاو ةودغلا یانینتفلا رک ان البا

 ( نیتف ) هدننزو تبحاص ( ناف ) روند هنسو روا نالا نیش« یرلکدئروا 1

 رای باذس ۳ ردیح هلی" ) نجغلا / نینجا ا هن ژو ران

 هنیتعق ( ندفلا ( ریش لکا ۷ مادا اذا ج راانجفا لاقب : فتا ك

 ندغلاب هتیار لوقن رونید هکشوک شمناوبص هلچ رکو ردیعما هب وب ینعرق هنوکرپ
 (نادغلا)ردهب رقرب هدنرانک رواخ راپ هدننزو رد ز ) ندف ( دیشلا رصقلایا

 لوق ىلع هنساتغم رو روس £ هزوک | هدنن زو با ) نادغلاو ) هدنن زو دادش

 هنسنرب گلاب رود ندر هزوک | ییا شلشوقهغ ردنوب نوعا كمروس تفچ |

 | قروب روند هنناوداو تالا كنب زوکوا تفح ییا ل لوا ضعبلادنعو رود نادف

 رە لها الاحو ردهن دفا یجج تفشح هکرد حراش رد نیدادف یجب یک یا

 | هلعارذىلا هبصق رج و روثلوا قالطا هارت یرادقم هبصق زونرد نادف هدنناسل

 ) نودادغلا ) رد ننقم هنشاب نادف رلیسکو ردنرابع ندرادقم یناثلث تا

۱ 
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 ارز ردبانک ندلافتسشا هب وبلد روما هرمشبلابسح اضعب یرلذرش بلق نیغ
 هب یویندرصا نالوا مهم شعب انابحا یدبا رولوا هرزوا ارغثسا مادم یرارونا بلق
 یزو اوه دولب هدننزو همافا ( ةئاغالا ) رلیدروب ریبعت هليا لسا یفارسنا
 یاپ ( ةناغلا ) اهسبلا یا ءاعسلا نيغلا نانا لاب : رد هنسسانعم كم روب نوت
 تایاو ( هناغرف ) ردب دآ هدلب ر هدب رفعو روبد هب هاقلح نالوا هدنحوا تنشب رک

 یساوه ردپ دآ منمومرب هلل رسک كنبغ ( نیفلا ) ردهدلب رب نددندالب مچ هلیعف
 | ضراع نام هسلپا مدق عضو هباروا ېکره رولوا قوچ كب یساج هلفلوا مخو
 ( نیغالا ) ردشلوا لثم * نيفلا ىج نم سنآ * هدنفح مدمهو سینا كب هلغلوا
 هدنع ( ناغوذ ) لب وط یا نیغا یش لاقب رونبد هبهنسن نوزوا هدننزو رجلا
 ردبدا یداور

 هنوکو لاحو نف هلبئوکس كنیقوف یانو یصف كنف ( نتفلا ) (ع ءافلا لصف ۰)
 یکلرد تكناسلا ییعب مو ولح ناول یا نانتف شیلا مهلوق هنمو رد هنسانعم

 رولوا ردصم نتفو رولوا هرزوا ترارعو تشو توالحو ءافر هکرد هنوک یا
 [ نوننفب رانلایع مهموب ] یلاعت هلوق هنمو رد هنسانعم قغای هلشتآ یبهنسنرب
 و شوخ هبلق هنسنرب هدننزو دوعق ( نوتفو ) ( نتفو ) رانلاب نوقرح یا
 هغلراتفرک اک | هلتبو قشع هکردهنسانعم كلبا بجعو دنسب كب هلکلک هدیدننپ
 نتفو هبجتا اذا یناثلا بابلا نم انوتفو انتف هنتف لاقب یکربلد نسح رولوا یدّوم

 نونفم وهف هنتفلا ىف هعقوا اذا هنتف لاش : ردهنسانعم قمنا عوا 4 هنتف یدآرب

 نوتفو ةنتفلا ف مقواذا لحرلا نتف لاقب رولوا مزال هنساتعم قمارغوا هب هنتفو

 نتف لاقب : رد هنسانعم كعشود هنس هبعاد یراتلصو هلفلوا تسرب نز هسکرب
 ( ةنتفلا) نهب روجغلا دارا ىا لوهحا ىلع نهبلا نتفو انونف ءاسنلا ىلا لحرلا
 هنتف لا : رد هنسانعم قمانص قرهلوا ردصم ( نوتفلاو ) هل رسک كناف

 شوخر هنتفو ةربخا ىا [ نوتفلا مکیاب ] یلاعت هلوق هنمو هربخاذا انونغمو ةننف

 یهارکو لالح رونبد هغلنغ زاو ردسا هکرونبد هکللا بجعو دنسپ یهنسن
 ردهنسانعم رفکو رد هنسانعم مئاو هانکو لالضلا یا ةنتفلا ىف عقو لاقب : هنسانعم

 یشموکو ینوتلا هدهطوبو رد هنسانعم باذعو هنسانعمهعضقف روند هغلباوسرو

 اذا ةنتف ةعفلاو بهذلا نتف لاغب هلوا زب ندنرتک یدیح هک ات رد هنسانعم كعرا

 نونج روند هکليلدو هلضا اذا هنتف لاقب : رد هنسانعم قمردزآ یمداریو هباذا
 لامو هنالب و هنن یا ربقلا هنتف نم هللاب ذوعا هنمو روند ههبلبو تنحو ۸: اتفح

 سانلانیو ةبالا [ ةنتف کدالواو مکلاوما انا ] یلاعت هلوقل رونلوا قالطا هدالواو

 مچ عقو لاقب رونلوا قالطا هباغوغو قاقشو شروشو ءارا یالتخا نالوا عقاو

 هنتفلا



 ٠ :هتسانعب قلوط.مولط وا رضا هلعح یا هنصغ هّلا.نغآ لاقب نلوا ىلاخ ندهنغ |
 :هدننزو لیعفت (نینغتلا )_*التما اذا ءافسلا نغا لاق ردبجوم یبهنغ هکر رلیعتسم
 | ندا تلشن ندنتباصا ررض هنغامد هکردهنسانعم قلبق رلیوس ندرکک یدآرب
 :لهاو ردشنوم ندنظفل نغآ هدننزو ءارض ) ءانغلا۰) غا هلعخ اذا هننغ لاقت

 | ةبرق لاق رونلوا قالطا ههیرق نادابآو نش و ناوارف یناین و ترا و ناکس و
 . "وونبد هراغم و ههججناب رفا و ینج و یریاج و ناینبلا و له الا هج یا ءانغ ۱

 . یسیدرشاخهدقدارغوا لی هلغلواقشمراص و قیص كب یراقلتوا و یرارباچ دوخای ||
 رغوا بشعلا ةربثکلا یا ءانغ هصور لاق هیلیا زاوا یکردل راه بویلرض بوبلوا ۱

 كنيس هدننزو بارغ ( نانغلا ) ابشع ةفائكل توصلا ةيفاصربغ ابف حرلا |
 هدننزو لعفت ( نوغتلا ) هئوص یا بابذلا نانغ یتقلقا لاقب روند هنسیدرزو ||

 ىلع سما اذا لحنرلا نوغت لاقب : ردهنسانعم كلا كلاين و رارمصا همانا و یصاعم |

 مدقا اذا برا ىف نوغت لاق : ردهنسانعم كلما مادقا هلاتف و كنج و یصاعلا |
 ردفرح رب نداع فورح هدنزو نیع ( نیغلا ) ردروعه یسنالثا رهاظ |

 | هطارفا هدنظفلت ردندقلح یالعا ی رخ ردنددیلعتسم فورح و ند هروهج |

 قاموا لاسما هدنح خم قیقح هلهحو رولوا ییمنم هبافخا و هرغ رغ یدّوم ۱

 هدنصیلخو زدم ندفرح یسهلوقم همجعم یاخ و هدنراهظاو نایب هکلب ردبسانم ۱

 نلوا عقاو لدب هرئاس فرحو باز روکذم فرحو ردمزال قوا تقدو ماقها |

 كي و تشطع اذا انیغ نیغا تنغ لوقت هنسانعم قمهصوص رولوا ردصم نيغو ||
 ۱ رونیدهدولب ال یا لیالاتناغ لاق : ۰ ردهنسانعم قعای درو ندفلرسوص ۱ ۱

 . لوهجلا ىلع هبلق ىلع نيغ لاقي هنمو ردهنسانعم قمالہقو كمرواو هنسانعم میغ
 ن را هب هطاحاوا هیلع یتغوا سل او هیلع یطغوا ةوهتلا هتشغت یا انب
 ) ةنغلا ( تغ یا یض تناع لاق * ردهنسادعم كلك نابثغ بونالو لکوکو

 نکا وونید هغلوروقو هغلحاغا نالوا هدر زس وصو ردیم»| ضرارب هدنن زو هرم
 ( ةنیغلا ( ردیدآ عضومرر هدهماع و هدماشو روند هضیغ هسرولوا هدر ولوص

 یراصنافا ندهفیحو ندتیم تلذک روند هبوص یراص ن "راقا ندەرات ب سک بالق

 ولت رطو بات نالوا ناوارف یرلقاربب هدننزو ءارج ( هانیغلا ) روند هب وص
 افلا ( ىنيغلا ) ردبدآ ويقرب و ءارضخ یا ءانیغ ةرجش لاقب  رونب د هحاغا

 تك روایدو هرزوا یلصا هلرسک كنهرمه ( نایغالا ) ردیعسا كنسپ رب كرنا

 .هدارو 1 ةص نیعبس مویلاف هللا رفغتسا یت حج يلف ِلع اعم هنا ] تیبا هنجو
 . حراشلا لاق نيغ ىنعج لوعفلا ءانب ىلع هبلق ىلع نيغا لاقی : ردهنس انعم قمالبقو ]|
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 كلذک رد هنسسانعم كعوک هر, پوبلجرک نوجا قوب یبوټ بوبشموب یبیرد
 قمردصاب بوئروا هلاهنسن رب اب كيوک هغاربط نوجا قلوب جن ینغروف امرخ
 كلرت یمدآرب و هل اذالوالا بابلا نم انغ رمسلاوا دللا نش لاقب : ردهنسانفم
 قرعیل هبات هبلعقلا اذا انالفنغ لا : ردهنسانع« كروب هلاوا ینرزوا نوا

 ( ةنفلا ) رونید هنغروف امرخ و هبیرد شمل وك هر, هدننزو ريما (!نیملا )
 | ناوسن هکرونید هيه لزف و ردبرلکدید جونسا هکردبسا جادیفسا هدنزو هفرغ

 ناب هدننلآ رب هدننزو لاعفنا ( نامغئالا ) راردبا زبماکنر بوروس هنبرازوب |
 ایفلخدا یا نمشناف لوهمنالع شرالا ف نمت لاقب : ردهنسانعم قلوا ديدان و |

 كنف ( ةنغلا) ردنعاج ر هدننکلع هراح هدننزو یرشب ( ینضلاوت ) ببّعَتف

 | ورب ندلد كجوک هدماکن هکرونید هتوص نالک ندزکک هلدیدشت كنون و یمض
 نونلالاقب هنم و رولوا قلخ هدهسک شعب ردنرابع ندنوص نلک بولیکج هزکک |

 | یبرعت كنلوم مشايخلا لبق نم توص ینعب ةاهللا فب مالکلا نایرحوهو هنغ دشا
 | ید هدنسببج ییعب هدنس هزاوآ كراشاط روعالا ی دی و ردیثیم هبهجاسم

 ۵ را ر 39 هو I or 2 * انرا هنا وصالع اذا ردنکیدلبا لامعنسا هدنش ےا دارم یدلبا لاہعتسا

 | كراضعب ردندفورح تافص هدندنع دیوجت لها هنغ هكربد مجرتم « انغالا لدتجلا

 نیونت هکردهنغالب ماغدایکلوا ردعسقنم هبییا ماغدا اریز رد زاجمیدع ندفرح
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  برترمو دندلنم روئلوا تآرفزسهنغ هدقدنلوا ماغدا هبار و همال هنکاس نونو

 هنبرب ندنرافرح وغ هنکاس نون و نیونن هکرد هنفلا عم ماغدا یصتکیا ېک میحر
 (نغلا) هلیا هنغ هدواوو های فلخ نکل رونلوا تأرق هلبا هنغ هدقدنلوا ماغدا

 بابلانم انغ لحرلا نغ لاقب : ردهنسانعم قلوا رلیوس ندرکک هليخق كنيغ |
 هکرد هنسانعم قلوا قوج یرلجاغا كلحم رب و موشیخا لبق نم ماکت اذا عبارلا |

 ۱ امرخ و هرحش رثک اذا یداولا یغ لا ردمزلتسم ینترک كنبرلهزاوآ كنئس
 اإ نابلیوس ندرکک ( نغالا ) كردا اذا لخللا نغ لاقب : ردهنمانعم كمشتي ىجاغآ
 ندنزکک هلتقر نیزح نیزح و هچشايخ نم ملکبیا نغآ لجر لاقب رونبد همدآ
 كنب رهوحو هیشابخنم هنوصجرخم ناک اذا نغایظلاقب رونید هبوهآ نالوا رلم

 هکردضسا لق نابغطا رهاظ هکرید مججرتم ردطلغ یترابع نغاربط هلغص و هریط
 صخخرب ندنراراداوه كنعلط ندیا اعدا توب نغا و ردشمزای ریط هتبرب ېظ
 "لاق ردفدارم ۰ هدريخا یانعم ییا هلا نغ هلرسک كنم ( نانغالا ) یدنا
 "اذابابذلا نغا لاقب : ردهنسانعم قمادرزو كنيسو نغ عج لا و یداولا نغا

 یتلود و ناماس و زاس و ینتصن یتعی تكعرمشی ینرللاد كنبرج كمدا رب و توص
 :هدکدسا راکزور هحلوا ارطم رللاد اربز ردلمعتسم هنسانعم كليا ناوارف وارطم |
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EE هنسانعم تمکجی رغوط هودنک مدآرب ییلاد كحاغا لعق كني ) نصغلا ۹ 

 دواي تاليا ذخا یبهنسنر و هيلا هدم اذا يناثلا بابلانم انصغ نصفلا نصغ لاق _

 عنه ندنشیا یمدآ رب و هعطقوا هذخا اذا "یفلا نصغ لاقب : ردهنسانعم كلا عطق
 (نصغلاوذ) و هانث اذا هتحاح نع انالف نصغ لاقب : ردهنسانعم كلبا فرص و
 ۱م سد نیا تاب ی ید .دخلا وبا ) ردیعما یداو رب هدنسهرح ملسونپ

 مهو هیوا یرهوح هایت یسهبنک كنهسک ما یجح ردیسهینک تنگ ز

 داتسا ههیرهوح هدیروص وب يرطا حرابش رلردبد ردیسهینک راضعب و رد

 یجح و ردشلبا تبث ضفانم هلوق وب هدنس هدام یجح كلذ عم ردندبارغ ٩
 ( نیصختلا و )' هلرسك كنز ( ناسغالا ) ردیس هحاوخ ندلارصن كرلب رع

 دوقنعلا نصعا لا : ردهنسانعم تموم یرهناد كنهقلاس مزوا هدننزو لیعش

 هزوک ا نالوا رقص هدنغروق هدښنزو رجا ) نصغالا ( هبحربک اذا نصغ و

 (نصغو) هلبعص كنيغ ) نصغ ( ضاب هذ یف ناک اذا نصغ ارو لاق روید

 هلنوکس كنهمجحم دا و یصف كنيغ ( نضغلا ) ردندسا یاسا هدنزو ریز

 لوالاو یناثلا بابلانم انضغ هنضغ لاقي : ردهنسانعم قموقبلآ ندنشيا یدآ ر |
 ةفانلا تنضغ لاق : رد هنسانعم كمروشود یروای ماتا هقا و هقاع و هبسح اذا

 هلک و نالوا هدنسهلوقم هرز و یرد و هدناوئا نضغ و مات ربغل هتقلا اذا اهدلو
 نصغ لاق رولک نوعغ یمج ردا هد هلنرنعف هنسانعم نکش روند هبیدنکوب و

 هرامكوب نالوا هدقلوق ننالانوطغو رسکتلا و ینتلاوه و هنوضغ و عردلا و بوثلا
 یا انصغ هنم تيقل لوقت رد هنسانعم بعت و ءانع و جر نضغ و روند هرامروبق و

 كمروشود یروای ماتا هقا ید و هدننزو لیعفت ( نيضغتلا ) ابعت و ءانع |

 یانعم هدننزو باتک ( ناضغلا ) تنضغ ىنعم ةقانلا تنضغ لاق : رد هنسانعم
 هدننزوهلعافم ( ةننماغملا ) روید هنسمروشود یروای مامان كنهقا ردعسا ندروم |

 لاقواهرساک اذا هنیع نضاغ لا : ردهنسانعم یف زوک هدنع تراشا هیسک وب

 هدننزو رجا ( نضغالا ) نینیعلا ةرساکع اهلزا انا ةأرلا نضاغ ساسالا ق

 رونلوا ریبعت ولزوک قییقهکرونید همدآ ناپیق ینزوک ائاد قروا دازردام و تلخ

 لحر لاقب رونبد همدآ نابیققوچ ینزوک هلرتهجتوضوربک ایتوادع همدآربدوخای
 كمالو یعف كنيغ ( نلغلا ) اربكوا ةوادعوا ةفلخ هنيع رساک یا نضغا

 قلوا یحاص لاب و لای هدنقو زا هللروهظ كباج یفلولنقولد كنالغوا هلیئوکس
 هلنبتمس ( ناولغلا ) الغ اذا لوالا بابلا موم انلغ بابشلا نلغ لاق : ردهنسانعم
 ردیتفو یلزبت و دنت یکشتآ هکرونید هنماکنه لئاوا كنهنسن راسو كکلتکی
 لينوكس كيمو ین ك كنیغ ( نیملا ) هاولغ ىا مالا و بابشلا ناولغ ل 1



۷۰۸ 

 هكنب نرغ شسبلادنع و رولک نارا ىج ردشوف رب هینش اکا دواب ردجخا
 هدشزو فک ( نرغلا ) ردبدآ مطوم رب هدننژو بارق ( نارغ ) رونبد

 قاق بوپزوف هرجا هنکت رب هل تین ( نرفلا ) روش هوزو فی
 | ( ةنرف ) نسيب اذا عبارلا بابلانم ارغورفلایلع نیا نرغ لاقب : ردهنسانعم
 | كدالب هلاب ةگردیدآ هدلبرب هدنراوح لباک هلیاوکس كنه یاز و یف كنبغ

 | كونو كنيغ ( ناجننغ ) یدبانخیاب كنبونزغ دوجم ناطلس ردیعسوا و رنا
 | هلئوکس كنبس و یا كنبغ ) نسفلا ) ردبدآ هبرف رب هدربللا هاروام هلیفف
 هفشم اذالوالا بابلانم انسغ "یدلا نسغ لاق : ردهنسانع. كيج هنسن هدرغآ

 هدشنزو هفرغ ( ةنسفلا ) روند هنوز و فیعنم هلی كنبغ ( نسفلا )
 درم رولک نسغ یمجب رود هنکولب جاص هدننزو طاطسف ( :انسغلا و (

 هدننزو بانک ( ناسغلا ) ةلصخ یا ةانسغو رعشلانم ةنسغ لاقب هدننزو

 | هدننزو بارغ ( ناسغلا ) رلربک بارعا نایبص هکرونید هناتفف :شلباب ندیکتسوب
 یا كبلف ناسغ نم كلذ نا تملك دقل لو ردهنسانعم سةن تباع و بلق تیبا

 نایک ( ناسیفلا و ) هدننزو دادش ( ناسفلا ) كسفن تياغو كبلق یمنا
 رانا لیفت و بعض هکروئید هننناح یتءقا تدح كنماکنه قلئاوح هدشزو

 هدرب كجد نساکد یسمدآ كشنا وا نس همدآ رب هللا هقالع وب ردرادتقا رادم

 | هکردیساوصر ناسغ و هنسانءم هاجرنم تسل راربد هناسیغ و هناسغ نم تنا اه
 | قالطا ناسغ هرلنآ هلتسن هوص لوا هلغلوا لزا هفئاط رب ندنسهلیبق دزا اکا
 | صوس ناسغ هدندنع رلضءب و ردندرلنا لولم لآ یرلکدد هتفحون یدنلوا

 | توارط روند همدآربلد و لزوک تب هلتیسن یای ( یناسفلا ) ردیعسا كنهلیبق رب
 ] هيف كنز ( ناسغالا ) ادج ليج " یناسغ وه لاقب ردوسنم هنابش
 | قثالخ ىلع یا هیبا نم ناسغا ىلع نالف لاقب رونبد هنبرهیج- و قالخا كناسنا
  هدننزو هناسک ( هناسغلا ) یقالخا یا ناسغا بایت لاق رونید هناوثا یکسا و

 ۲ ( نشغلا ) ةعا ىا ةناسیغ ةبراج لا رونید ههیوبحم ندبکزان و هزات و رت
 ۱8 رد هنسانعم قمروا هلق دوخاب هلکنکد هلنوکس كندمجحم نیش و یصف كنب

 همام ( ةناشغلا ) فیسلب و اصعلاب هرمض اذا یناثلا بابلا نم انشغ هنشغ لاق

 :( ندغتلا ) رونید هغاشب نالف هدنرلسد *لرللاد تم

 ۱ : رد هنس-انعم ین رادرح هلککوح یسقشف راوط هنیرزوا كيوص هدننزو لعفت
 ۱8 كداص و كنيغ ( نصخغلا ) هوحم و ردغ ىف رعبلا هبکر اذا ءالا نشغت لاعب

 ] هنکجوک رونلوا قالطا هننیلاق و هنسهجا رونید هنخاش و هنلاد كحاغا هلنوکس
 | رولکناسغاو هدننزو هبنع رولک هنسغ و نوصغ یعج ردصصخ هکرونید ۳

 اب حس



EVEN, 

 نوزواو اهلك اومعب مل اذا عبارلاو لوالا بابلا نم انبغ اونبغو هقانلاربخ اونیغ [
 لعافن( نیاغتلا ) فطع اذا بوثلا نیغ لاقب : ردهنسانعم قعاق بوروبق ن ةماج

 وب اضعب مهضعب نبغاذا اونباغت لاقب : ردهنسانعم قفادلآ ینرب یرب هدننژو |[
 هلغاوا حار تنح لها هک ایوک یدنلوا قالطا نیاغتلا موب هتمايق موب هلبا هسبالم
 لها هلغلوا عوضوم هکارتشا هدامو و رارولوا شلبا نبغ هغهجلها نالوا رساخ

 ردشللا نایب ید هدیدع هوجو هدریاصب فلوم رولوا لوجحم همکهت قرط منهج |

 یکقیساقو ىجا قتلوق رونید هنیرب قصق نالوا هدندب هدننزو لزنم ( نبفلا ) |
 یهنسنر هدننزو لاعتفا ( نابتغالا ) ردندنس هدام بوثلا نبغ رد ناغم یعچ |
 هابنخا اذا *یثلا نبتغا لاقب : ردهنسانعم كلزیک هدرب قصق یک قیساقو قتلوق |

 رب ندنس هلیبق هنیهج نبغا ن كلام ردنداعسا هدننزو دجا ( نبغا ) نبغملا ف
 وه ناف روند همدآ :رتافو .تسس نذلعو زاک هدنزو باص ( ناغلا ) 8

 (ةندغلاو) هدننزو هفرغ ( ةندغلاو ) هلنیتعف ( ندغلا ) لمعلا نع رتاف یا ناف |
 هندغو ندغ هب لاق : ردهنسانعم توارطو باتو كلرتو كل هزات هدننزو هقرح |

 ندغلاهبلغ لاقت روند هغغكنماو روید هن وشوا ندغو ةنیلو همت یا ةندغو

 : ءاخرتسا یا ندغ ینذخالوقت روند هکلتسسو هکلکشوکو نساعتلا اذکو مونلایا ا

 هدرلکیکنالوا هدر یفیدلوب تیام كنهکچ هدنتلا قلوق هدننزو هقرخ هندغو ةرتفو ||"
 هرزوا قوا لعاف مسا ندن ادیدغا ( ندودغلا ) رونید هزکچا هجع موي عقاو ۱
 ندودغم نصغ لا روند هلاهن هزات شذوا لئام ,ندنفلقشمو یرغوط هفرطر ||

 هکرید مجرتم معان یا ندودفم "باش لاقب روند هناوح هزانو رتو ینثلا معانلا یا |
 بات هلیس هدایز تابنو قلو یلاک بوبازوا جاص ناددغا هدرناسو هدحاصص

 | هدننزو ییارغ ( ینادغلا ) ردموس هدهنب رلاتعم قلوا لشي ع بولو توارطو |
 , بولیکا هفرطر لاهن هزات هدننزو لعقت ( ندغتلا ) رد هنسانعم ندودفم |

 باثک ( نادغلا ) فطعتو ليام اذا نصغلا نادغت لاقب : رد هتسانعم كوب ق
 ( هلادغ ) رارنآ باوا هنرزوا بودازوا هربرب کروند هغ وج لوک

 یلحرفس ( یندودغلا ) ردیدا تعاج یییا هلی كنبغ(ندغون و)هدننزو هما |

 هدنسهلک لفدغ هدننزو لصس ( نفدغلا ) ردهنسانعم میرسو تسج هدننزو
 (نیرغلا) یدنلوارکذ هدنسهدامیرلاتعم رئاش و رونید ه هنسن غباس و مات هک ردتخل

 هفطاب قیوص هکرد هنسانعم نیرط هدننزو مزح ( نرفلاو ) هدنزو مرص |
 هکویکو ردهنسانعم قج كلنوب و بضغ اذا نیرخلا و نیرغلاب ینآ لاقب هنم و رونید
 شاپ رک رونبد هروماج نالق هدر رب بروتک یبوص لیسو هنسانعم دیز روند

 ۱ كنيئوف لمشوط لوقلع شوق رب نيت ( نرفلا ) نوسلوا یروق كرو !
 جو
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 ( نیعلاوذ ) ردفلوا هلا همش نالوا باوص نکل روند هنسهف لری لح ینپع
 هرمشطیزوک هلکطلاتپاسا منز هنپزوک هدهوزغرب ردببقل نامعنن ةدانف ندیاصا
 تاولسا لضفا هیلع تازجعملا بحاص یدیشلاا نالبس هنیزوب بوب ارغوا
 روناو ما ندنزوک رکید هدنرلکدبیا حسو در هنبرب هلبرادت قم دب یرلت منح
 ) نينييعلاوذ ) رديبفلكسرافو اع مان كلامنب ةيواعم ( نینپعلاوذ ) ىدلوا
 ُةعسو ن رام ( انبعوبا ي رونلوا قالطا هسوساج هلیس هش هبل رغصم
 ج رو ( نعم نا ) ردبس هبنک یدح لرعاش ما

 رد روک ذم |

 هلنبنع( نیفلاو ) هلیئوکس كنابویصفكنیغ ( نبغلا ) ٠( ةمجعلا نیفلا لصف ۽
 انیغ هیفو ؟یشلانیغ لاق : ردهنسانعمكلبا طلغدوخ ابكلءاتلفغد وخ ابقغ ویب هنسنرب

 هوابغ هنابغو هلنبنخف نغو هيف طلغاوا هلفغاوا هبسن اذا عبارلا بابلا نم انبغو |

 نیغ لاق : رد هنسانعم قلوا فیعصو تبسم ی هشیدناو # ثكمدآ رب هدننزو

 | هسفهفس پیکروب هکر بد مجرتم ردبوصنم یسهکهیارو فضاا انبغو تابع هیت ۱

 هک اتفوپولوا هبآرنبغو هشنع رطبو هسفنتهفس لصالاقینعب ردنلببق هشیع رطبو |

 عقاوهنیرادعباملافاریزیدلوابوصنمیرلدمبام هلو دانساولیوحم هلاج ر هم وق م لاف |
 رد رالوقیناسکون وب مصب وب ورایدلوا هدن ریدقن هبا ر نېغ و هسفن هفسندنم اب لیعفت سبیدل وار

 | راربد دز بر همالغ هکه نن رد راج مدقن یروک ذم بوصتم هدندنع درلنوو. |

 | هلفوا لیوح هنبحاص ندسفنلعف هک اتقو هدنییکرت هسفن هقسالثم ءا رفلا دنعو |
 ا) سپ هیلیا تلالدهنغیدلوا هدنا تهافس هک اتیدلوا یراج هنسا رحم رمسفع یدعبام ۱

 | هرزوا یتفاضاو نکلرولوا هرکنرسفم اریزیدبا كد اسفندیز هفس یمکحكنوب |

 | هدنر وصوو هیشذ هب ه رخت .P2 قردوا نو یک هرکن بونلوا در 1

 | ند رداون راضعبو رلیدلیا لبوأت هلبلوق هبأریف نیغ راضعبو ردلکد راج یمدقن

 ۱ نوبللاو )هدننزوزپما ( نيبغلا ):نایسنلایا نیفلا هبلغ لاق وف ىا نيغ ه.لاقت

۱ ۷ 

 | رولوا مسا هنیرلانعم نایسنو فعنم هلنیتحف نیغو رلبدلوا بهاذ هنت زی .قرهلوا | 1

 هلیصف كنبغ ) نبغلا ( رود همدآ نالوا فیعضو تسس یسهشیدناو رکفو یر ۱

 عیبلاف هنبغ لاق : ردهنس انعم قغادلآ هد هلم اعم یدآرب هلبصفو ینوکع كنابو. | ۱

 هیهعذخ هدهلماعم نبغ هنوکس هکیدبدرلطعب هعدخاذا ینانلا بابلایم انیغو انپغ ,
 دیدآ شغادنآ هدهلماعم (نوبغلا J ردص وصحم هب هشیدن او یار فعلم :هاننتعقو , ١

 ؛ هداينعموب عودخم ىا نوبفم وهف لوهجلا ىلع عيبلا ف لجرلا نبغ لاق رونيد ٠]
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 e ر قلوا. لفاغ ندنلاح تقیقح تقی بوی هحوبا. یبهنسن رب .نبعو .

 .ةنيبغ هلراج یف هتفط لاقبرونېد رود هفعادلا هدهلماعم ردعسا هدننزو هنفس هندغ
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 | یغد نيعم نالوا لصالا یی هکهتن راردندنسهدام نانیعو نبع رکذلا قباس رنو |

 ۱ منا ( نیعئلاو ) ردزناج هدلیصف كناب هدننزو سبک ( نيعلا ) رد هانععوب |
 | ءافسلافی روند هنسیکی لوفلع رونبد همولط ندا حشرت ېب وص هلسهبنب لعاف

 | یهنسنرب هلبرسک كنيع ( ةنیعلا ) دیدحوا هژام لیپ ناک اذا نیعتمو نيع
 | ابرق ةنيعلا میو فلسلاب یا ةنيعلاب هذخا لاش ردعسا هکرونید هفلآ هب یس هریو

 | بوئاص هبا رب هلیس هدعو همدآرب یلامرب رزوا یفیدنلوا ناب هدنسهدام نیبعت
 همدآرب الثمردنرابع ندکلیا ارتشا هلبااہب دقن صقا ندنا عیاب هنب هدروب نع سلجم
 زوئرد الثم یندلوا هدکدلیا مار ضرع هناکرزاب هلکلبا اضتفا شورغ زویشب

 ملستو عب هشورغ زوبتلا هروب م هللا هدعو هام جوا ینعاشم ولتیف شورغ
 یک كلبا ارتشا ندنآ هشورغ زویشب هلا ها دفن تعاس رد هرکصندکدلیا |

 ابر دوخاپ نالوا هنسانعم رضاح دقنوب و ردیهنم هلغلوا ایر هلماعموب هکرید حراش |
 ردطوسم یاکحاو یسریاس قرط هدهبهقف بتکردذوخأم ندنیع نالوا هتسانعم |

 | هلاسر نوا هلئسموو ردحورشم یرلهیعرش "هلیح هدهین اخرانا اصوصخ
 ةنبع هاطعا لاقب روند هنلضفاو هدب رک كلام هنیعو ردشوا فیلأت راهصوصخم |

 تنبرازوک كنسهلوقم نوبقو كنياو رونید هنس هدام كلانقو برحو هرایخیا لامل |
 6 ناعلا ) روند هشاق رظنعشوخ قرهلوا فاطم هنیع بولو رونید هنسهروج |

 اببط اناعم اول لاق رد یتبم هنغیدلوا نیع لحم داع روند هغانوق هدننزو ناکم

 | ردهب رق كوي رب الاح هکردبدآ قانوق صوصخمرب نوجا ماش جاجحو الزنم یا |
 كنبع ( نینیع ) رلرید ید ینونیع ردیدآ هب رقرب هدننزو نوهج ( نونیع )

 دحا ردبدآ كغاطر هدنلاصتا كنغاط دحا هلی هب هبشو هلبعفو یرسک ||

 | نکفشروش هللا ادن ويد لثقدق ادجم "ناالا بوقح اکا نیعل سیلبا هدنسهعقو

 . ردیدآ هب رقرب هدنساضف نب رحم هلیحتف كنيع نینیعو یدیشلوا مالسا لها ةنايم
 | ردیدآ مصومرب هلیف كنيع ( نانیع ) ردفاضم اکا هسک یرلکدید نینیع دیلخ ||
 ردیدآ منضومرب هدننزو هاتک ( هئایع ) ردبدآ هدلب رب هدننزو نایح ( نابع ) |
 | (نیعا)ردیسا هیرقرب هدنب رحم و ردبدآ هدلب رب هدسلدنا هلی كنيع ( نویعلا ) |

 كيم ( ةنيعلا ) رددآ راصح ییا هدنع هدننزو همام ( هنایع ) هدنزو رجا ||

 | اریزردهلیبشت هسوماچ نیعردیفدارعو هدننزو ءارضخ (مانیعلا) ردیدآ هب رقرب هلیحتف
 هلکعربب كبو ءارضخ یا ءاثیع ضرا لاقب راردیارببعت هللا ترضخ یداوس كب رابرع
 : نالوا هذفا هدنحالطصا ضورع لهاو روند هه رق نالوا هدنس هحرد قلثرب
 هک هتل رون دهنسهک رحكلصو ءاه نوحا راعضاهکر د ذوخمندذافن هک روند هب هیفاق 3

 ٠ هللا رصتو ردنآ ويقرب ءانیعو ةذفا یا ءانیع ةبفاق لافب یدنلوا ناب هدنس هدام

E عبار 



 هکر دن رابعندیکز ج کیا لوف ىلع راردپاهدهاشم هلب رانکر ج لر انا فراکدبعف ون ابوک
 | راف نو رارید ناسیبلا عرسا ایعانبا هرکسندفدزج هنبزویرپ یرانا یاب را تفایع
 | یاعطوزوف هکبوکرلربد نایعانبا یرح هسلوا راف بولک تسار یفویوا كنهسک نابنیوا
 سوماج مدآرب هلرسک كنبع ( ةنيعلاو ) هلنینصف ( نيعلا ) رديا هده اشم
 ندفلوا میلنع یهابسو ولءرئاد یزوک هکر دهنسانعم قلوا یلزوک وهآ و یلزوک
 | ةعسق هنبع داوس مظع اذا مبارلا بابلانم ةنيعو انبع لحرل نيع لاقب ردنراپع
 | رونید همدآ ولزوکسوماج هکر دفسو ند رویم یاذعم هدنن زو رجلا ( نیعالا )

 هلغیص ون هلغلوا مسا هبلغلابویو رونید هنککرا كنبزوکوا نابب نیعاوردین وم هانیع
 ۱ هللادبع ردنداعسا نیعاو هلرمسک كنبع رد نیع یرلعج ردلکد راج كعد نیعا روت
 لافب : ردهنسانعم قمزاب فرح نيع هدننزو لیعفت ( نیبعتلا ) ردندحم نيعا نب
 | قفاس دوخاب قلآ هب یس هریو ینعب هلیهجو هنیع یعانم ربو اینک اذا نیعلا نیع
 | بونلهزا جاغاورک ذیساک ام یطعا وا ةنيعلاب ذخا اذا لحرلانیع لاقب : ردهنسانعم

 | همدآر یلامرحانو ر ونو رضناذا رجلا نيع لاقب : ردهنساضعم قجآ یرلکعح
 | هارب هلیس هدعو مولعم لجا همدآلوا ینعاتم هک ردهنسانعم قغاص هلیهحو هنیع

 | هک ردنر ابع ندکلبا ارتشا هباب صقا لالاف یروبزم عاتم ندنآ هدعب بوتاص
 | اهارتشام لحایلا نمم هنعلسعاباذا رحاتلانیع لاقب ردبا نویدم هبهدایز یمدآلوا
 | برح راهظا هک رد هنس انعم كلبا ادي كنج هدهنایمو نملا كلذیم ٠ لفاب هنم
 یر هنس انعم كمل دوحاو اهرادا اذا ان برا نيع لاض رولوا شا

 هنزوین,اعمو بلاثم كمدآربو ابفناذا ةولوللا .نبع لاقب رولوا شتا زوک هبوجعا

 هلن هرقو ههحوق هبواسع هربخا اذا انالف نيع لاق : ردهنسانعم كلئوس وشرق

 | : رد هنسانعم قموقوص هنجما نوجما نوسلیا حذرئوص بولیئوط یرلرب شکید
 | ردوعاهلازا ليعغت هداروزرخا نويبع دسنتل ءالا اهيف "بصاذا ةبرقلا نيع لاق

 | یدنلوا رک ذ هکرد نیعا یدرفم رونبد هنبرلزوکوا ناب هبرسک كنيع ( نیلا )
 . | كلذک رولوا قلراوب هک ردیسا مزوا هایس ولردرب هلی كنيع ( رقبلا نویع )
 . | هدننزومظعم ( نيعلا ) ردلوا دتم یخد هدزغناسل رلنوب .,میعسا كرا هايس عونرب
 | هلوارلشفن هدرخ نیش هبهشوک راچ یک یزوک سوماج .دنآ هک رونبد هشاخ لوش

 ردبدآ كزوکا كکرا فورعم ربو رونبد هزوک | نالوا هایس یغلارا كنبرل زوکو

 اننيعب انیع انثعب لوقت رد هنس انعم كلا قلسوساج هدنن زو هب اتك ( ةنابعلا )
 هنسیجف التوا كرلپ ودب هدننزو داتعم ( ناصتلا ) رباب اننأی یا ةناع

  هدنزورپ هدننزو لیکم ( نیعلاو نوبعلا ") موقلا دناریا ناتعموه لاقب روند

  ضرال هجو یلعراچ رهاظیا نیعمو نوبعمءام لا رونید هوصندآ نایرح هراکشآ
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 ٠ لاعت ق ق هلکرادبت یا كنس هکنسانعم اهمعنا i د انیع ك هلا منو ا
 210 )یدو نا هه اب من هکدتن ردکعد هبلیا نشور یزغزوک
 یرفعحروتد ییعسر هدنتسن ردهدلبر هدنش نیبیصت هللا ن نازح نیعلاسآر دوش |

 هدنئیسن ردشلئا توکس ردنیع یسلیصا مسا هککندلب مان تاتا بلوم ها ا
 | ( شعت نیع ) رد وسنم هباروا ی نه همالع یزاخمحراخ هک رونب د یی |

 ( رم نییعو ) هلا هحوتفم داص ( دیص یه ) ردب دآ هب رقرب هدرصم ۱

 ون هدنن زو هلعافم ( ةنباعلا ) ردرلعضوم رر هدننزو تح )قا نیعو )

 ةوحا یا هشس اعم م لاقي : ردهنسانعم قلشادنرق نالوا هلبهحو نايعالا |

 هېشو تا هایش یب یهنسنر و رولوا ردصم هدانعم و و نایعالا ىب ههح نم

 (نایعلا ) انایع هأر اذا ةنباعم هنباع لاقي : ردهنسانعم كم روك هح راکآ

 رظندب هکرونید همدآ .نکد كب یزوک دننزوروبص ( نویعلاو ) هدننزو باک
 كنظفل نویعو نعلاب ةباصالا دیدش یا نویعو نایعم لحر لاق روئلوا ریبعت

 هنیعیهن اع ( هنیعاام ) هدننزو بتک رولک نیعو هل رمسک كنيع رولک نيع یعجج
 لعفت ( نيعنلا ) ردكم د ردهسک رظن دن لوا بجعت ردیجعت لعف ندنسهفیض
 لا : رد هنسانعم كیا رظن هکید هکید نوا كمروکد زوک هبهنسنر هدننزو

 ارز ردشلتا رارکت یبانعموب فلوم هکر ید حراش ابنیعیل اهف رشتسا اذا لبالایعت
 رکذ هدول رابع هنیعب اتش تبصیل ین اتو هوشت اذا لحرلا نیعت هد هدام ماتخا

 ردهنسانعم كلا رظن دب ادسص نوعا كمروکد زوک هب هنسن ر هکر دشلنا

 تقد نوجا كمروکد زوک هکردموس هلناونع نانو شوشت هدهخسن شعب و
 یهنسنرب دوخای یب هسکرب و رولوا كعد قمردشفاب هلیغرب وق زوک هلبا "ی ات
 هب هسکرب و ان انیقن هأر اذا انالف نیعت لاقي : ردهنسانعب خر وک, ایه وق: نک

 نیعت لاقب رونلوا ریبعت قلوا نیعتم اکا هکردهئسانعم قلوا مزال هنیعب هنسنرب |
 زوک ههنسنر یغدو هدنن زو لاعتفا ( نابنعالا ) هنیعب همزلاذا ؛یشلاهیلع |

 اهف رشتسا اذا لبالاناستعا لاقب : ردهنسانعم ققاب هکید هکید نوعا كمروکد ||
 ا ت نامی و ا اتشپ انيس افتعب لاف درب هتساعم كلا قلب و نی ۱

 نوجا كمروکد زوک هبهنسنرب یخدوب هرسک كنرمه ( ةناعالا ) ربا انت ای |

 لب ربك كنیع (( نايعلا ) ابنتعا نم لبالا ناعا لقب * رد هتسانم ققاب هلتقه ||
 رد" تیام كمروك ندفحآ زسهیش یی هنسنر ای یی هکر ردردصم ندهلعاف ۱

 یمیتفج رولوا مسا نایعو هایآ تب قرف شی مل ةنياعم یا انایع هیقل لاقب هثمو /
 نیعو هنیعا یجب ردقج هوا قوط كنق وان هو هکرونبد هلآ رومدرپ ندنناودا |[
 راردبا ریطتو لأفت ها رحز یرانا بارعا کردو یل ( نامان ) هلنیتخرولک :

 ۲ ا ك
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 هبرفرب هدننحن ماکللالبح هدنرابد ماشو ردعصومرب هدندالب لبذهو بیع یا نیم
 | یدنلوارکذ ههتن رونید هلریبک كموفرب و ردبدآ هب رقرب هدنتبالو ناصس هدن و

 نوک هاو ېک ضوحو قلسم روند هنبصم كب وص ندبا نابرح ندرلکنوکو
 | هکرونبد هرب ییدلبا من یرلوس كنسهلوقن وبفو هاو رونبد هرومفب ناغاپ لصتم
 | كن هسکر و اج ام رجفم یا ةبکر لانیع تعطقنا لاقب روئلوا ریبعت یزوک وبق
 | هنمو رونب د هل ر ندمزوک رد هدزژابز ید هدرئاسل رییعتوو روند هنهاکر ظن

 | هفرطربكنسهفکرپ كنوزارتو مهر نم یا [ سانلانپعا ىلع هباوتأف ] یلاعت هلوق
 | تباسا دوخای یرظن هجم رکا یرغوط هفرطرب كزوک هاب وک رونید هنکلثام
 | ردهنسانعم هیحانو ليم یا نیع نازبادهق لاقب ردیبم هنب روصت یریئات نیع

 | كل ینبع لوقت رد هنسانعم رظن و رونبد هرادقم قناد فصن ندرانبید یدبو |

 | درفم ندنس هلک نابعاو هنسانعم هبکراةرقن رونبد هنزوک زیدو رظن یا اماد
 | سیف روند نایع الا ونب هنیددعتم رونید هنب رب ندرلشادن رق ماو بال هکرولوا 1

 | نایعالاون مه لاش رک ذیساک رود هنپ اعم هنوخا وبشا ردن دنسانعم هدب نکو ٠

 | هتسانعم ءاملا عوبنب رونب د هعشچ هدیسراف هکرونبد هراکیو ماو بانم ةوځالایا ر

 | راهظا ایر نکیا هدنسوشرق زوک ( نیعلاقیدص ) رولک نویعو نیعا یعچ |
 | هارتتمدامیا نیع قیدصوه لافب رونلوا قالطا هب یب اج رهو افویب ندیا تقادص

 هدقدلوا رهاظ نوتب یرلتوا كدالب راربد نینیعب وا نیعب دالبلا ترظن راب عو |
 | اپنیع یدحاب ضرالاترظن رابع هدقدلوا طقاس هبج ندلزانم هکهلوا م ولعم

 | میر مات هدماکنه لوا هکرلرید اعبج امیئیعب ترظن هدقدلوا طقاس هفرضو رارید

 | ردینبم هروک ذم ریبعت روب نم مالک رولوا تبان هرزوا لاک رلرپ اچ بودیا مکح
 | ینبع یلع تنا هدرب كحد نسمرکمو ظوفحم هدماب مب نس همدآ رب رلبرع كلذك
 | هلوق بغارلالاق رلرب دیمآر ىلع تنا هدرب كجم د نسمرکم هحررکلای هکهتنرلرید

 | هظنفحایا ینیعب نالف لاق و یظفحو ین "الکب یا [ ینبع ىلع عنصتلو ] یلاعت |

 | نکیآ هدنسوشرف زوک نامه هکهسک لوش و نبع "یشلل یعارلل لاقب هنمو یعاراو
 | لاقب راردبا قالطا نیع دبع اکا هلوا ردنا تیدوبعو تمدخ یک لوق ءایر

 | نینیع یلعو نيع ىلع كلذ عنص راب مع كلذک هارت مادام دبعلاک یانیع دبع وه
 | یدلشیادصف نع نراقم هدیش و دح یشیا لوا راربد ننیع دعو نیع دعیعو

 ۲ هدنکوا كکزوک لوا هتشيا هکهنسانع» بيرق زاربد نیع ضریح وهاهو هتان

 ] ددهلتفانا ویو هدروب نمیانعم رلرید ةنع نیعنموه كلذک ردکعد روروط شلرک
 | هتیفلو یدنلوا نایب هدنسهدام نع هکهتن هلنفارصنا مدعو ارضنا تكنسهلک هنعو

 | ریبعت مدرو-ک ىلا لوا لا ردكم د مدشلون لوا كلا کا ینعی ررید ىنبع لوا
 رونلوا
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 لاقب : ردهنسانعم تكمروکد زوک رولوا ردصمو اهلها یا نبع رادلابام لاقب رونید

 | هنمو روند هناسناو هنیعق ةباضا یا نیع هب لاقب ردبا تباصا هسلیا رظن هره
 | هدلب رب صوصخم هنسهلیبق لیذه هدزابجحو دحا یا نیعرآ دلبام لاش |
 هبوکمو جرف هتروعو و اسوساج یا انیغ ثعب لاقب روند هسوساجو ردیدآ |
 لاقب هنسانعم قخآ وص رارولوا ردصم هلت اضف نانیعو نیعو ردیبک قالطا رهظ |

 رارکذاک کروند هتسهح را ی رد هقف ون لوشنیعو یرح اذا ان انیعوانمع ءاملاناع

 ۱ . هدرلنینصف ردهنسانعم هورکو تعاجو رارات ۲ بوراص کا یغلاو روز

 نالواهدزوک هکرونبد هرصب هساحو ةعاچ یا سانلانم نبع تءاج لاقب ردژناج

 هرمصبةساح یا نیعلایوفوه لاقب ردبرب كنهرهاظ .هسجن یاوق ردبنوق كل زوک |

 تقیقح و رضاح یا نیع وه لافب رونب د هثیش نالوا دوحومو رضاحو ةیوف |
 هیقلح فورح هکردفرحرب نداجه فورحو هجون هباروا هدزان هکرونید هبهلبق
 هارکتسا یدوم نکل ردبسانم قغواماقهاهدنراهظا ظفلتلایدل ردند هروهجو ردند

 فورح هکر دنده دا قیاقد هکر بد مجرنم رد«زال قماشوا هغلابم واکد قحهلوا

 یلعن نیع هنی رپ ردمسق یکیا نيع نالب زا هدنسادتبا كن هلک دوخاپ ابنت نداجه
 تروص ید یرکدید ءارتب نیسع و ءاع ردهدرلت روصوب هکرب د یداص هنب ر و |

 اذه لاقب رونب د هنلضفاو هدب رک كن هنسنر نیعو رولوا یلکش همه هکردهیا# |
 هکرون د هرلهراد هقفوب زوک زوک نالوا هدرلیرد شعبو هراسبخ یا لالانیع |

 نایدید یا نیع وه لافب رونب .د هب ییگبو هب یب زوک رونلوا دع بیع هدیرد |
 بهذ روند هد وتلازس هکسو راند یا نیع یدنع لاقن روند هنوتلآ ولهکسو ۱

 هسفن و هناذ یا ؟وقلانیع لاق روند هنتبقحو سشنو تاذ كنهنسنرب و هنسانعم |
 نازیم ليم ردن دهلءاعم تایینم هک ردهنسانعم ابرو ردشمللا رارکت ینو فلم |

 یا موقلا نیع وه لاقب رونب د هنن اشي ذو دیس كنلیبقو موقرب و رډندنسانعم |
 تبسن هران آ دوخاب نو هکیدنزوک بوروک یرانلوا هدنتموکح رب ز انعموب مهدی |
 لوق ىلع رونید هباصس ندبا روهظ ندنفرط هلبقو ردنوجیدلوا یرشا یک زوک |
 ندا روهظ ندنناچ غاص كقارع دوسخای ندنفرط یسلیق كنس هکلوا قا |

 روک ذم باح هدن رس ردهلتتسن هنن رطق برعلاةرب نحو و ردص وف هباصم ۱

 دوخاپهنیاعم امتاد روند هنب وتر و عاعش لوقیلع هشنوک نیعو رولوا رطع اتداع |

 ةيورلانع یرمصب تبجح لوقن ردیبم هنفیدلوا رونلاتاذ دوخای پک اوک لا
 دیتعلام رونید هلام نالوا دقنو رضاحو ردیدآ شوفرب و اهعاعشوا سعث یا نیع
 نازبم لیمیدوب ردهنسانعم بیفو هنسانعم
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 دج اذا لمعلاق نهم لاقب : ردهنس انعم كلبا دهجو دج هدشبارو جر اڏا

 لاش : ردهنسانعم كلنا لیتو دهع اذا لحرلا نهم لاش : ردهنسانعم دهعو

 تهم لاق : ردهنسانعء نج روف ی رللاد تانامرخو هل لسع اذا هدام 4 هع

 یرلکجج یزعرف هکردرجخ رب هی رسک كنیم ( ةنهملا ) تسي اذا فعسلا
 لوف ىلع هنکوب نوبف هکردصخا ندنظفل نهم هنهعو ردندنراجثا هبداب رولوا
 ردنوهع يعمج رونلوا قالطا هبهعطقرب ندن آ هنهع سب رونبد هکوب شمنایوب ناولا
 دضح هکردنغل هدنظفل هنحا هنهعو اناولا غوبصم وا فوص یا نهع هدب لاق
 روند هب ادکو ریفف ( نهاملا ( ةنحا ىا ةنهع هردصق لاقب رونبد هب هنیکو

 لام یا نهاع ناکلابوه لاقب رونبد هلام نالوا یعدقو ربقف یا نهاع لحر لاقب

 لاق : ردهنسانعم تبانو مقمو رضاح یا نهاع "یش د لاقب ردهنسانعم رضاعودلات

 لاقب رونید همدآ لوپلوس یفلاص لبنتو نکنشواو تبا مم یا نهاع ناکلاب وه
 هنسسینپ امرخ هکرولوا درفم ندنظفل نهاوعو نالسک خرتسم یا نهاع لجر
 اط نالوا هدنچر كن هقاو روند هنب رللاد امرخ تبان هدرارب نیش

 ردن دنسانعم خاش ناثلوا رکذ هنسانعم حراوح رونبد هنسهبساک ءاضعا كن اسناو

 یزوسینمب اطخا ما باصا لابب مل یا هنهاوع ىلع مالکلانالف یر برعلالوقنو
 رضاح دوخای لیجم وب و یدلیا هوفن كر ها تالابم ندنساطخ و تباصا
 هدزاجح هل رمیک كن اسهو یال تاکرح كن ات ( نهعت ) رد ذوخأم نذنسانعم

 ( نهعلا ) ردیدآ تاب 4 هدننزو وفیط ( نوبیعلا ) ردیدآ عنصومرب
 "باودو یدنلوا رک ذ هکر رونید هنسولاپ وب كنراکنر دوخاب هکو ی هل رسک كنيع
 ردندنسانعم دهع روند همدآ ندا ماقها هندیقن و را بودن روک لوک ی یناوتو

 رد عاش هکرد بعک نبا. ( ناهاع ) هبلع مابقلا نسح یا لام نهع وه لاقي

 هنیهج ( هنیهعونب ) رونید هنبد كنمقلاس امرخ هدننزو باتک ( ناهعلا )
 هل رمنکو هلق كنبع ( نیعلا ) ۰ ردرلنمررقنم الاح هکردهلیبقرب هدفلس هدننزو

 رولک نوبعو نیعاو نایعا یمج ردننوموبو رونبد مشج هدیسراف رونبد هزوک
 ةمدقم هکرد ج رثم لار یا ینیعب هتبآر لاق رولک نانیعا یم اعجو
 انعمو یربشا كنهکرتشم ظافلا یظغل نیع هرزوا یفب دلوا حورمشم هدب مشخم ز

 یضهبو یتیقح هل عوضوم یضعپ كرلانعم نالوا یلولدمو رد یرثکا ندنتهح
 هلنبسانم ررب هرئاس ین اعم هروک هننای كبغارو ردم هلبلیوأت هرصایو ردبزاجم
 راهنسن تب هو لصف بحاص ندودنک ندنفیدلوا هاضعا قرشا الثم ردراعتسم

 نیعورونلوا لامتسا هنسانعم تاذو سفن ندنفیدلوا ظعا ژزحو رونلوا هراعتسا
 1 هنتعاچ هناخو ۸ ها یا نیعلالیلف دلب لاقن ردتخل هدولنرصق روند هدلب لها
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 لالعا یواو هلغلوا هنسانعم نواعت یسهلک.نوتعا اضعب مهضعب ناعا اذا اونوتعاو
 مدرای هبهسکرب هدننزو لاتق ( ناوعلاو ) هدننزو هلتاغم ( ةنواعملا ) یدغلوا

 بارحم ( ناوعملا ) هناعا ىا اناوعو ةن واعم هن واع لاق : رد هنسانعم كليا

 وه لاقب رونید همدآ ندبا مد راپ قوج دوخاب ندبا مدراي لزوک هسان هدننزو
 هکنح لوش هدننزو باصس ( ناوعلا ) اه ریثکوا ةنوعلا نسلا یا ناوعم
 تكنح نالوا هيب ا ةعفد دام هک لوا شوا N ید هعفدرب مدقم روند

 یهو ناوع برح مہ تعقو لاقب رولوارکب یلوا ةعفد هکای وک ردلاتقو

 ندرکبنطب هکرونید هغارسقو هنکنیا رغص لوشو ةرم ابف لتوق قلا بورانم
 رولوا ولشای هت روا هکردن الوا شمروغوط ادتبا دارم هکهلوا شمروغوط هرکص
 نالوا هدسح وز تح و رکبلا انطب دعب تن تناک اذا ناوع سرفو ةرش لاق

 حراشلالاق هلی كنيعرولک نوع یعج رولوا ولشاب هروا یدو هکرونید هنوت اخ
 ها میلعت یکم روب راجن هنوئاخ ولشاب هنروا ینعی « رلاناوعلا لعتال « لثلاهنمو

 روند هری شغناب رومیو ردبدآ هدلبرپ هدنعرح لحاس ناوعو ردهینغتسم لوا
 كچ وک ندیپ رکو رونید هنحاغآ امرخ نوزوا كب "دنن زو هباصس ( ةناوعلا )

 وص رب هدلح مان همرعو ردیسا نفج روقرب نالوا هدرللاسموقو ردیدآ روناجرب
 رونید هنسیروس یا نابو هنسانعم نانا روند هکشا قجاف ( هناعلا ) ردیدآ

 یا هناعلا قلح لاقب رونید هربلیف نتب هدقیسافو هلی كنبع رولک نوع یعجج
 دع تقیقح یفوب راضعب تح رونل وا قالطا هدهفیساق هکرید حراش بک رلارمش
 هرزوا تارف رېن هل اعو ردهلا هحوتفم واو هکردهدنریدقت هنوعو هن اعو ردشعا

 قالطا هبک اوک قال رپ هن رب هن اعو ردرابوسنم اکا هیناعرج ردبدآ هبصقرب
 هلا هموعضم نيع ( نوعوبا ) ردرلصقاو هدنفرط یغاشا كدوعس هکروئلوا
 ویق رب هدنب رق هنب دم هلی كنيع ( هنوعمرثب ) ردي راهینک كزوطو كنامرخ
 لعاف مسا ( ةنواعتلا ) ردیدآ كغاطرب هدننزو طبالع ( ناوسع ) ردي دآ
 ( نوع ) نسلاف ةنعاط یا ةنواعتم ةأرعا لاقب رونید هئروع شاتود هلیسهین

 ( نيعم ) هدننزو هباصم ( هناوع ) هدننزو ریز ( نوع ) هدننزو نوص
 یعض كنيع ( ةنهعلا ) ردن دلاجر *یباسآ هدنن زو نیبم ( نیعم ) هدننزو ریما
 هنسلربق قرهیلربا لوق لع هنسلوکوب بولبکا كغوبج هزات هلینوکس كن اهو

 دوخای تلکوب بولبکا قوبچ هزات هدننزو دهع ( نهعلا ) ردعا وبو روند
 ىش اذا ىناثلا بابلانم انهع بیضقلانهع لاقب : رد هنسانعم قلربق قرهیلرآ

 انهع ناکلاب نهع- لاقب : رد هتسانعم كيا تماقا هدر رب و هنونس الب سسکتاوا
 هنم نهع لاقب رولوا دص هلغلوا هنسانعم كلیا جورخو ماقا اذا لوالا بابلا نم



 نو اتیفرظ ٩" لبلفدمب یا [ نیمدان نصب لبلق اع ] یلاعت هوفک رولوا
 ةعابرلا لجىف كن الو یا « ایناو ةعابرلا لج كئالو ٠ ماشلالوقك رولوا
 عارصم هلفش هلص هلاق هدننیآ [ یرک ذیف اینن الو ] وبسشا یسهدام ینو ارب ز
 رولوا هنسانعمنم نالوا رج فرح یدب ۷ ردشفلوا لج اک | یغد یءهدموقم
 هراچ ءب ۸ هدابعنم یا [ هدابع نع 4 والالبقب یذلاوهو ] لاعت هوف وح

 | هئاعنسا ٩ یوهلب یا[ یوهلانع قدطنبامو ] یلاعت هلوف وح رولوا هنسانعم

 | ردبلوف كلام نبا انعموب و اسب یا سوقلانع مهسلاتیمر كلوقك رولوا نوجا
 رونلو د اربا نوعا ضوع ندنسهلک نع رخآ نالوا فوذح رولوا از ۰
 « عفدن كيبنج نيب نع ىتلا الهف ٠ اهماج اهاا سفن نا عزا * عاشلالوفک

 هدنیذ هلفثلوا فذح ندنلوا كلوصوم مسا یسهلکنع كيبنجنيب ىتلانع عقدت یا |
 هکرولواهدنسادا میم هنعنعوب و رولوا هیردصمیا هجو یدنلوا هدایز انمبوعتنع
 عب لمفتیم یی وحن راردا دنفلتهلانع هدنمقومنا هرزوا ینیدنلوا رکذ
 یاماو رم ینیج نعنم ماشلالوقک هنسانعم بناج رولوا ےساٹلا هجو لعفتنا

 هلن وكس كواوو یعف كنبع ( نوعلا ) احس ريطلاةرم ینب نع ىلع هلوقکو
 ناوعا یرمسکم عج ردربارب ینومو رک ذمو یعجو درفم رونید هراکددمو ریهلظ
 نوعوردردصم لصالانویو هریهظ یا هناوعاو هنوع مهو یهو وه لاقب رولک

 قلوا ناوع نوناخ رولوا ردصمو هنسسانعم ددمو مدراپ رولوا مسا ند هت اعا
 ( نیوعلا ) رک ذیساک اناوع تراص اذا انوع نوعن ةأزملاتناع لاقب : ردهنسانعم

 بلطمدراپ ( ةناعتسالا ) رونید هتغاچ راک ددمو ریهظ ردعج مسا هدننزو ریما
 | كلبا شارت ییلبق قیساقو نوعلاهنم تبلط اذا هو هتنعتسا لوقت ردهنسانعم كما

 | هل ربك كنهرم ( ةناعالا ) ةناعلا قلح اذا لجرلا ناعتسا لاقب : ردهنسانعم |
 | (ةنوعلاو ) هلیصف كيم ( ةناعلا ) یتناعاف هتنعتسا لوقت ردهنسانعم كلا مدراي

 | ( نوعلاو ) هدننزو هلوقم ( ةن وعلاو ) یک هم رکم هلبعخ كواوو یصق كيم
 | انلهدنعام لاقب : رد هنسانعم ددمومد راپ ردرلسا هدرلن و یک نوع هدنزو لوقم

 نوع ءارفلادنع هكرب د حراش ةناعا ىا نوعمو ةنوعمو ةنوعمو ةناعمو نوع |
 | + ردهنسانعم كلا مد رای دو هدنن زو لیعفت ( نب وعتلا ) ردعج ندهنوعم |

 اذا ةأرملا تنوع لاب : ردهنسانعم قلوا ناوع نون اخو یتنأعا ىع یتنوع لوقت
 راک | اذا رابلانوع لاقب : ردهنسانعم قعنآ قوج هب یثیدراجو اناوع تراص |

 قتروا هنسهصح هکرد هنسانعم كليا لوخد هنبیصنو هصح كمدآربو هتناعل هکو |

 لعافت ( نواعتلا ) هبیصن یف هبلع لخد انا انالف نوع لاقب ردنرابع ندقلوا |
 اونواعت لاقب : ردهنسانعم قعثطدرای هدننزو لاعتفا ( ناوتعالاو ) هدننزو
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 ردحورشم هد رم حابصمو و یدلیا توکس ندنرک ذ لدوبب ةفلاط یرلکدید
 یارصشلا نانعا لاق رونید هبل راحوا كراجات هللا هحوتفم هزه ( نانعالا )

 نانعا بف لاقب ردنرابع ندنراقالخاو عابط كرلنابیشنیطایشلا نانعاو اهفارطا
 لئثیدطافو ردموسم هللا هرابعوب هدهبابن هکرید مجرتم اهقالخا یا نیطایشلا
 اهنافآ ةرثکل انا لاق هناك [ یعاونلا نانعالا نیطایشلا نانعا ] لاقف لبالانع

 نانعاو رولوا ندنسانعم یحاون سپ اهعیابطو اهقالخاق نیطایشلا یجاونم اہن اک
 اپحاو یا ءاعسلا نانعا لاقب ردنرابع ندناعنآ قأرطاو قافآو یعاون ءاعسلا
 هرظان هدکدتا رظن هکلف هل رسک كنيع ءاعسلانانعو هلنیتصف ردننع یعج كران وب
 اهنرظن اذا اینم كلادب اموهو هءاعسلانانع غلبلاقب رونبد هنپ رب نالوا یو رهاظ

 هلی كرلنيع (ناینعلاو ) ( ناونعلا ) رونید هناجر كنهن اخ رادلا نانعو

 نع ندنفرطرب هوتکم رونید هنسهحاس دو همارس كباتکو بوتکم هلیرسکو
 هژران ون هدنن ز و نامر ىدا نانع یلصا یدنل وا قالطا نوهکیدلیا ضارتعاو
 هرزوا عرفو لصا ینبرمصت هيلع ءانب یدلوا بلقنم هبایو هواو یسیرب ندننرثک
 رهاظ هلکلیا و ید هدنرل هدام ییع و یونع یرلن و فلوم رولوا عوصم

 روند هئدش نانلوا لالدتسا هلیسیدنک هنب روهظ كنهنسنر ناونعو ردیبم هلاوقا

 هنطاب لاح روبظ ىلع هرلالاح رهاظب لدتسپ یا نطابلاناونع رهاظلا لاقب هنمو
 باتکلا نونع لاق : ردهنسانعم قمزای ناونع هباتک هدننزو هحرخد ( ةنونعلا )
 هلزلز ( ةنعنعلا ) رکذ اک ءاي نونلا بلقب هانعو هننع لاقیو هناونع بتک اذا
 الثم ردنرابع ندن رللا لادبا هنفرحنیع یبهرمه هدملکت كنسهلیبق میت هدنن زو

 فلژم ةزمهلانم نیعلانولدی یا میت نعنعپ لاقب یک یرلکدید نع هدنرب نا
 (ناعلا) ردعومس ندب ص ارب ز ردلکد دلوموو ردشلیا توکس ندنیدح ةنعنع

 هلیعم كنیع ( نع ) لیوط یا ناعلبح لاقب روند هغاط نوزوا هلون دیدشت
 هدنصوصخ تعفنم و ريخ هدننزو دادش ( نانعلا ) ردیرلسا عضومرو هلیبقر |

 ( ةننعملا ) هنم یطب یاربثا نع نانعوه لاقب رونبد همدآ نالوا هرزوا تئاطب
 قلخاهئنعم هیراج لاق روند ه واخ یلکنر دو قبص یادنا هدننزو همظعم |

 لامعتسا هرزوا هجو جوا هلینوکس كن ونو یصف كنيع ( نع ) هتیوطم یا
 ردنوصا هزواجم ۰۱ ردبا تلالد هبانعم نوا رولوا رج فرح لوا هجو روئلوا |
 یرجل ] یلاعت هلوقک رولوا هنسانعم لدب ۲ هنع زواجت یادلبلانع رفاس وح |
 یلاعت هلوقک رولوا نوا ءالعتسا ۳ سفن لدب یا [ اثبش سفن نع سفن |

 یلاعت هلوقک رولوا نومعا لیلعت 4 هسقن ىلع یا [ هسفن نع لخب ااف ]|
 فذاههتسهلکدعب ه ةدعومل یا 1 ةدعوم نعالاهبال مهارا رافغتسا ناکامو ۳۹
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 ردرلسا هللا هحونفم یا ( ةنینعتلا و ) هبدیدسشن و ینبفضت كنو و هلن رسک
 هرزوا قلوا نینع یضاف هدنفح هسک رب رولوا ردصم نعت و روید هکلنینع
 لچرانع لاقب : ردهنسانعم قتلوا ولغب هللا رص لوفیع ردهنانعم كليا مک
 هبونکمو راب ايم علم وا ةنانعلاب هيلع یشافلا مکح اذا لوهمیایع هأرسانم
 هماپواتآ و هناونع بنک اذا هانع و باتکلا نعلا : ردهنسانعم قمزاب ناونع

 ( ناذعالا ) !انع هلا تلعح اذا ماحملا تننع لوفت ردهنسانعم كمروق نيكد
 هلا ره دوخاپ كلنا مکح هرزوا قلوا نینع همدآ رب ید و هلرسک كن« نه

 آو نع ینعب لوهملالع هنأرما نع لحرلا نعا لاقب : ردهنسانعم قوا ولغب
 يکربدو انانع هل تلعح اذا ماجللا تننعا لوقت ردهنسانعم كمرولک نکرد هتنایوا
 (نعلا) نانعلاب هشسدحیا سرفلا تننعا لوقن ردهنسانعم قموقبلآ ینآ هلکنکح
 يانهعضب نعاو نع و هما نع ننع هروک هنفوس كفلّوم ردسا هلی كنبع

  نکل ردسا ندنسانعم كنلوق رحاب ءاسنلا نع عنموا كلذب هبلع یضاقلا مکح

  ثحابصم و كيرفم و رونلوا رعت قلولغب هکر دقوا ندا دبدرت یردابتم
 ردهلوزم تغل و بولوا مسا ندکلنینع قلطم یک هنینع و هنانع هروک هنرلناب

 | رک رونید هلیغآ نالوا ندیلاچ و ندچاغا هنعو رد رانانلوا رکذ نالوا محرا
 لابج رولک نانع و هدننزو درمص ردننع یعجج نوسلوا یلیغآ نوبق رکو هود

 نادقو ېک یغایا جاس رونید هبهنسا یرافدنروئوا هرحت هرزوا شتآ و هدننزو
 هنعو ردیب رعم یسرافنادکید هللا هروسکموا و نادقو هکربد حراش هنسانع ردقلا
 ثمدآ رب هنع و ردیسالحرر و ردیدآ تبالو ر هدنع و ا روند هبا

 ةصاخیاهنع نیعهتیطعا لاقب هنمو روند هثبش نلیرک بوقبج یروقرا هنکوا
 هکابوک مدربو هنسن قرهلوا صصخم ندنساقفرو نارا هنالف ینعب هباصا نیب نم
 | هع نبع هدارو ردشلوا ضرتعم هجزکلای موقم صخش بهروز ةيطع
 ها هتیطعا سپ رولوافرصنماضعیو ردفصنم ریغ یسهلک هنعو ردفانعم یظفل
 ین اهکا هدنعاس و نب تسقمارا ی الف كلذک رولوا لاح هدنکبس ةثع نیعانت اک

۷ 

  هدنن زو باس ( نانعلا ٠) هنسانعم هفرعاال یدل تضرعت راربد یهام یرداال
 ] ردهنانع یدرفم رونبد هدولب نايم ردغای نکيا راو یبوص دوخاب رونب د هدولب
 . سم یا یهوا باح یا نانع ءامسلاق ترهظ لاقب ردیبم هنضارتعا هداوه

 قرط یفاشاو كن هدعحون قرط تسوا ردیعا یداورب هدن راید ضاع یو ءالآ

 یرلکدید
۱ 
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 شالاعنصو هجا رادقغن هنادیم لوا هکردقلوا یواسم یسهنامرس كفرط یکیا یتعی _

 وب و رولوا تکرش نالوا دوفعم هلیهحو كلبا عضو ردقلوا ید یرکید هسا

 الحرضراعب ناوهوا امهاام راس نود صاخ “یش یف نوکی نا یهو نانع هکرمشا
 ءاوس انوکی ناوهوا قلعلا بحوتسب نا لبق كلذ و كعم ىنكرشا لوقبفامنلا ق

 عحاریلف ردشلتا نايب و فیرعت نسحا ندراس هدررد و رسخالم ةكرشلا ق
 هنالوا هدنفرط ییا روید ه عط نوزوا هدنفرط لب هدننرص كناسنا نانعو _

 اعنا د دنن زو روبص ( نونعلا ( ردیعما نوناخ رب و عضوم رب و رونید نتملا انانع
 رببعت كنشي فرح كنحاش هکر ولید هبهباد نالوا ردیک هدورلبا ندراهاد راس
 هدننزو نسم هبرسک كيم ( نعلا ) ربسلا ىف ةمدقتمیا نونع ةبادلاق رونلوا

 هلاعفا و لاوقا جراخ ندنسهفیظو هدوېب اباد هکرونبد هخات کو لوضف لوش

 لحرلاق ردهنعم یوم هلواردا یدصت و ضرعت هراشیا نلوا رولوا بوشیریک
 هلزاب رع هکرونبد هب رعبیطخ و یش لکی ضرعب و هنیعیالایف لخد ناک اذا نعم

 ردیفدارعو هدننزو نونحم ( نونعلا ) ببطخ یا نعم وه لاق ردراهحاوخ
 تباغ هکردبفدایم و هدشنزو یراصق ( ىنانعلا ( نوم یا نونعم لحر لاق
 و ستم ضارتعا و و لا راصق یا اذک لعفت نا كانانع لا ردکعد غلبمو

Jینطب خر هلغمالوا ىس هکسام توق هکر ونید همدآ لوش هدنن زو ریما ( نیعلا  

 نيکس ( نينعلا ) هنطب خیر سبح ىلع ردقبال یا نینع لجر لاقب هلوا رئوط

 نهد رالوا از ءاسنلایایالیانینع لحر لاشهلوا نلیا اشا و هدارا اعطق یعاهچ
 لاش هلاه روند هنبنع رولوا ید هدشؤم هروک هنا كحابصم بحاص

 نع هلک نینف هروک هنناب كنرغم بحاصو لاجرلا یبتشتال یا ةنثع ةارما
 ارز ردندنسانعم ضارتعادوخایردهنسانعم كم لا سبح هدهریطخ کردید لبالا

 یرخا نود ةأرما نع كناهفف هکیدلاق و رولوا مالم ه.هینا یانعم قلوا ندنس _

 نابنا هکردشفلوا میمعت نینع هدهیهقف بتکو ردحرخم هرزوا ینا یانعم یرللوق
 نوسلوا كركو نوسلوا مماق یرکذ رک ردنرابع ندنایلوا ردتقم اقلطم هاست

 هضءببولوا لصاو هاسن شعب كرک و نوسلوا هرکب بولوا لصاو هب رک

 نددقعو رصس رکو ندنخوخش و ربک و ندفعض و ندنم كرك و نوسلوا
 ( ةنينعلاو ) درو لی ) نینعتلا و ) هدننزو ی ( ةنانعلا ) نوسلوا

9 
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  ردئرابع ندقنوارتارب هرکس نانع تک هکیدند راضعب و وولواد قم ندا

 , یعب یاوسن د وخای روند همدآ نابلوا رداق دعاچ هلغل وا مادنا تسس هدننزو

 .- هدام ماحللاب سرفلا نع هکرید ججرتم ردباضارتعا هفرط یکیا بویمهدبا لاخدا
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 قاوا لغاد اكا دوخاب : رد هنسانع» كلبا هحون و دسف هنرهش ناع هسک ر
 ر یاد ناجا و هلخدوا نات ىلا هجون اذا نو لح رلا نع لاقي : ردهنسانعم |

 هلئبتخ (یصلا) ماقلالع ماد اذا لحرلا نعا لاقب : ردهنسانعم قلوا مم هدرب
 ۲ ( باس ) ېک روبص رد نوع یدرفع روئید هرل4- هک ا هدر

 کا یجج ندنشابشیقوزاب هکردیحاغا امرخ سنج ر هدهرصب هدنن زو هیارغ

 (ا) رولوا ولامرخ شاوا هزان یبکو یلکچج یبک كنيرللاد هشببهو بویلوا |
 هدذزو دوعف ( نونعلاو ) هلنیتفف ( ننعلاو ) هلیدیدشن كنون و یصف كنيم |

 لس هشیا رب الثم ردهنسانعم كلبا روهظ شيا رم یروفرآ هبنکوا كمدآ ر

 ا بلانم ائونعو اننعو انع *یشلا 4نع لاغب یکلجآ یغد شیا رب یاهکان نکی |
 ولوامسا ندروبزم یانعم هلنبنغف ننعو ضرتعا و هماما ره اذا لوالا و ىناثلا |

 ۱ )لارضف دوخاب قا هلبسلوا نیم هدنقح هک رب هل ون دیدشآ نع و |
 وا هنانعلاب هيلع یضافلا مکح اذا لوهحایع و لاقب : ردهنسانعم قلوا ۱

 ا .قمزاب ناونع هبوتکم و هلی كنيع رد هنع ےس | ندنو رعسلاب ةأرملا نع

 HFA هسنایوا كئآ و هناونع بتک اذا اتکا نع لاقي : ردهنس
 1 یآ هلکمکح یک د و انانع هلتلعح اذا ماعلا تننع لوقت 2۳

 علوا رد هنسانعم تكکوس و نانعلاب هتسحاذا سرفلا تنثع لوقت ردهنسانعم

 ۱ اورا هنکوا كمدآ رب ید وب هدننزو لاعقا ( نانتءالا ) هتببس انا اند |
 ۱۳مللاهل نتعا لاقب رونلوا ریبهت كلرک هنکوا هکردهنسانعم كلك هقبج شيا رب |
 فرح هناب یرادرک و راک و یناش و لاح كمدآ رو ضرتعا و هماما رهظ |

 (ننسا) مه رب عا یا ر نتعا لاقي ردندنسهدام ناونع وب و ردهنسانعم

 HEHE هکیک ننع ردسا ندلوا یانعم ید وب هدننزو باتک |

 ا اا یم رونی هتنکزپد تک تآ و روشد هکلرک ندبروقرا

 یخی دلوا ضرتعم یروقرآ هدنفرط یکیا بویءربک هن نعا یک مک كنا هلنیتع |

 لر برعلا لوقت و ةبادلا هبكسمت یذلا ریسلاوه و انانع ماحلا لاعح لاقب |

 و هکهدننزو فتک فرط هداروب ردکالاج و تسح یتعب فیفخیا نانعلا |
 ۳ الام هضراعم رولواردصم ندهلعاقم نانع و روید همدآ نایلوا تباث هدنتبص |
 ! روئلوا قالطا هتکرش لوش نانعلا هکرش و هضراع اذا ةناعم و انانع هناع لاق |

 هک بوک راهبلوا كرتشم هدنرللاح راس بولوا كرتشم هدلام صوصخ رب مدآ یکیا |
 !.ک رب لوقیبع رلیدلیا تکرش دقعو ارتشا هلکلک یروقرا هنب رلکوا لام لوا |

 ب هللا كیرمش ید ینب هدنوب بولیرک هنکوا كلا نکیا یرتشم هلام رب

 قا | بسک هموقرملام روب "یرتشم تروص وب و ږدنرابع ندنیکرش نانلوا |

Nو ۳  . 
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 هنطب نکعتاذا ةنكعمو ءانکع ةيراج لاقي روند هزبق شلوا اديب راموکو و
 یحف كنيع ( نانکعلا ) روند ههقا نالوا ظيلغ یرلکحا كنبر هم ءانکعو

 هنسنر هدننزو هبها رک ( ةينالعلاو ) هلتیثعف ( نلعلا ) هنسانعم قنع روتا

 هروک هتنای كيغار ر دیاباقم رارساو رس ردها قوا هراکشآاو 8
 ةبالعو انلع نلعو نلعو مالا نلع لاقي ردلمعتسم هدنال وقعمو یناعم یرثکا

 هدننزو لاعتفا ( نالتعالا ) رهظ اذا عبارلاو سماخاو ىناثلاو لوالا بابلا نم
 رهظ اذامالا نلتعا لا : رد N قمقح هب هراکشا و قلوا هرازشآ یندو

 اب قلق هراکشآ یشیارب هلرسک كنهرمه ( نالع ال (
 كلشيا ندقجآ یشیارو هت رهظا اذا یهالبو الا تنلعا لوقت ردبلب ام
 یدو هدننزو لیعفت ) نیلعتلا ( رهاج اذا ةوادعلاب نلعا لاقي : رد هنسائعم

 لادح ( نالعلا ) هربظا اذامالا ننلع لاقب : ردهنس انعم قلق «راکشا یشیارب
 ندقحاو قء رفح هغحا یفیار یغدو هدننزو هلدام ( ةلل اعلاو ) هدننزو

 ی هنسنرو رهاج اذا هئلاعمو انالع ةوادعلاب نلاع لاقب : رد هنسانعم كلشيا

 هيلا هنلعا اذا مالا هنلاع لاقي : رد هنس انعم كلبا راهظاو نالعا هیسک ر

 ةبلع .نالف لاق روند همدا نالوا نلیا رس مک الصا هدننزو هن ( ةنلعلا )

 لوشن و یدئلوا رکذ هکرد ردصم هدننزو ۷ ( ةينالعلا ) ارس متکیال یا

 هلوا رولوا هراکشآ و نایع بویلوا ندهدرب سب یشیا عیج امناد هکرونید هما
 :ییاخس رونبدید ییالع اکا و ها رهاظ یا هنالع لحر لاق رولک ننالع یعج

 هکرد رد هنسانعم ناونعهلیع كنيع ( ده ) رولک نوینالع یعج هدننژو
 یا اذک باتکلا ناولع لاق ردنا راهظا ییوتکم نورد الاجا ردوتکم همانرم
 (هنالع) رددآ راصح ر هدنررق ءاعنص رهش هدننزو باتک ( نالع ) هناون
 زانقط هدننزو رفعح ( نمعلا ) ردبدآ راصح ر هدنب رق رامذ هدننزو هنابع

 (نوجعلا) یدنلوا رکذ هدنباب ج هلفلوا دناز ینون كنوب رونید هبهقا ولهدوک
 كنبع ( نجلا ( ةدب دش یا نودع ةقان لاق رونید هبهقا زوای هدننزو روغ ٤

 قع و: ناکلاب نع لاقب : رد هنتسانعم تعا تباقا هدر ر کک

 نع و رددآ لحر ر هدننزو بارع ( نا ) ةلهس ىا ةنيع ضرا لا روني
 ماش هدننزو دادش "( ناع ( رولوا عونع و فربصنم ردیدآ هدلب رب هدتن هتل

 | نما و) هل رسک تنءمه (ناعالا) ردهدنسهبحان ءاقلب هکردیدآ هدلپ رب هدنزا
E mmا  

 رلوبب هدنرلتا ینراق ندکلزوعم هدنن زو همظعم ( ةنكعملاو ) هدننزو ءارج

 هنوب هدننزو باتک ( ناکعلا ) رونید هر هود قوح هایعفو لینوکس تفاکو

 ۱ :ةضرا مالمو زود هدننزو هنیفس ( ةنيحلا ) ماقا اذاعبارلاو ىناثلا بابلانم ان

 و

| 
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 قفوف بویروج هلضفب قوح هدنغابد یرد هدننزو لامصفنا ( ناطمنالا )
 هلفلرونآب هدیبس بوبس وص هنبرزوا نوجا قلوب ییوت دوخاب : رد هنسانعم
 ليقف كنيم ( نطعلا ) نطع ىنعإ دلإلا نطسنا لاب : ردهنسانعم قعموب

 لوالاویناثلابابلانم انطع دلایطع لافب یدنلوا رکذ هکرد هنسانعم دلم لانیطعت |

 نالوا هرزوا روک ذم فسو هدننزو ریما ( نیطعلاو ) ( نوطعلا ) هنطع ین
 لاش رونید هبسک نالوا هحار دب یدوحو هنیطعو ( نیطعو ) رونید هبیرد |

 شمافلوا تغابد زونه هدننزو بانک ( ناطعلا ) *نتنم یا ةنيطعو نیطع لجر
  بوبلجرک هدرارهش روند هزوط دوخاپ هب نشف یرلکدک اوبد نوسقوق هب یرد
 . هدننزو نفد ( نفعلا ) ردبدآ هلکسارپ هدنچ رحم ( هنطاع) رارازوط دوخای

 دعصاذا لوالا بابلا نم انفع لبجلا ف نفع لاقب : ردهنسانعم قمتآ هربابو هغاط |
 فنك ( نفعلا ) هربغاذا محلا نفع لافب : ردهنسانعم قققوق بودیزآ یتاو |
 رونید هبهنسن شع روج نفعو رونبد هلا شقوف بولیزوب ( نوفعلاو ) هدننزو |

 هنفع نعم محل نفع لاق : رد هنسانعم ققفوق بودیزا یتا یند وب نیفعتلا

 لاس دوخاب ندتبوطر هنسنرب هدننزوهموع ( ةنوفعلا و ) هلنیتعف ( نفسلا ) |
 الازم ةنوفعو انغع لبلا نفع لاغ : ردهنسانعم كعروچ بويربي ندهضراع |

 ؛ردهنسانعم هنوفع هدنزو لعفت ( نفعللا ) هسم دنع تتتفتف دسف اذا عبارلا

 غ وو ردپدآ لجر رب هدننزو دادش ( نافع ) نفع ینعع لبا نفعت لاقب |
 ندنس هدام فع رکا رولوا فرصنم و ردلاعف ندنسهدام نفع اریز ردفصنم ۱

 (نافعالا) ردیمسا نفروک رب هدنس هکلوا دنس نافع و هسیا رونلوا رابتعا نالعف |
 «ردهنسانعمقلوا كبلدكيلد بوروح هدهتشانا ینابتخس مدار هلرمسک كنهم |

 ةدحو تدالح هدننزو طبالع ( نهافعلا ) هعدا بقثت اذا لحرلا نفعا لاقب |
 نویقع) ردهعلقرب هدنتلایا نارا هدنزو هزج هلفاق ( هنقع ) رونبد هبهقا اناوت ۱

 کالم قولخمندحمر هدنآ ردبدآ رحم رب ندحر هدنتح میلنع شرع هدننزو نویهص |

 راردبا رظن هشرع اناد بوتوط راتارزم قول ندحمر هدنرللا هکردراو مارک |
 ۱ ادلبا عبقترفاو یبهدام وب هکربد مججرتم ردیسهفبرش هک یلعالا انیر ناحصسیرلعبستو ۱

 .- هدام قع دوخاب وقع نالواهنسانعم عافترا ارهاظ مدلوا بایرغظ هدلح راس نکل |
 | لتعم هبرسسک كنيع (نابقعلا) هلا الا هدونح عبامو هلا ناع ردکر ک قلوا ندنس |
 نالوا لنا هدننا نراق ندکلزوع كب هدننزو هفرع (ةنکلا) ردم وسم هدناب ۱

 | یوطنا امیهو نکعوذ نطب لاقب هدنزو درص رد نکع یمج روتبد هبیدکوب و |

 ۱ ؟دونلوپیرلنا نراق ندکنزوس كي هدننزو لعفت ( نکا ) انس هم یو |
 , ۲ ءانكعلا ) نك اذراص اذا هتطب نکعت لاق : ردهنسانعم قتلوا موکوب موکوب |

۱ 
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 EE MOET رارکت هرکصندقدناق یرلهاد و یرایدنک یک یرک ھو

 سانلا عاست ال الثم برا نطعب سانلا برض ايؤرلا ثبد> یف هداپلا قاک رونلوا

jتحاصو نادناخ نالف رلب مع و راصمالا نم مییلع قام وهنع هللاي ر رع نمز ق  

 نطعلا بحر نالق هدرا كجد ردناسحا بحاص و مرکو یضس و ناماس و تور

 عارذلا بحر لحرلاعساو لالا ربثک یا نطعلا بحروه لاق ردهبانک هکرارید

 هلغمرونای هدیبس بوبس وص هنبرزوا نوجا قشوب بون لوفییع رد هنسانعم
 غابدلا ف عصو اذا عبارلا بابلا م نم انطع داملا نطع لاقب : : رد هتساممعم یقعشعوب

 ( نیطعلا ( فیل هر عش یخرتساف هنفدف ءالا هيلع 2 طن وا نشناو داف كرو

 روک نطاعم یعج روند هنغات هود نالوا هدنن رق وص ید و هد زو =

 لبالل لحرلا نطع لاقب : رد هنسانعم كغدبا نطع هدننزو ليعفن ( نيطعتلا )
 رفاه اهم تاک و هان هر وه رکصادقداق بوس هود و نطعلا ذ اذ

 بود روح هلغم ر واب قوح هدافس ییرد و تکرب 3 تیور اذا لبالا تنطع لاقي

 كعوک هرب بوبس وص هنیرزوا نوجا قفلوب بویشموب یرلبوت دوخای قغقو
 دوعق ( نوطعلا ) رک ذیساک انطع هنطع ىتعع دلجلا نطع لاقب : ردهنسانمب
 لاق ۰ رد هسانعم قاي هدنسه رو وص ه هرکصتدقدناق و هود ید و هدنن زو

 ندکدصاوص هقاب 9و تکرب ٤ تیوراذا ىاثلاو لوالا بابلاخ م ان وطع لبالا نطق

 رادقم ر بودا در هنطع هلکمامحا ادا لوق ىلع ۳ هنغاتب یا °

 هرکص ندقدناق هب وص د وخاپ قوا ضرع ۵ وص هد هبیأت عقد هرکصندر 3

 اهدروا ارش دعب حارت ناوه و انوطع هقانلاتنطع لاقب : ردهنسانعم كم رکو چ

 میور ناوه وا ابن 1 ءالا اهلع ضرعب م الوا برت م اا ر

 یج روند هەق نات هدنس هرو وص هرکصندکدعا وص, * ( ةنطاعلا ) كرب

 هسک ر هلرسک كنءهره ( ناضطعالا ) هلی كنيع رولك نوطع و طا

 نوجا كمجعا رارکت هلکمجا هرکرب دوخای نوجرلکدمجا بولک هیوص یرلء
 اهسح اذا لبالا نطعا لاق : رد هنسانعم قموقیلآ بورتاپ هدنسهرو كىو

 یقعاب هغات نالوا هدنس هروب وص یرلهود كمدار و درولا دعب تکربف ءاملاد

 یانعم هاتف ( ةنطعلا ) مهلبا تنطع اذا موقلا نطعا لاق : رد هنس
 نامر ) ناطعلا ( روند هغماي هغاتب هرکصندکدلک 4 وص هود زد” ن

 نالوا لزا هنطاعم زا اف ) ةنطعلاو ( هدنزو سولح ( نوطعلاو ( ِهدنب

 نطعلا ف اول اذا هنطعو نوطعو ناطع موق لاش روند هنعا

 ۱ ترم هدننعص یعاسنا و ترثک كسان ردندلاتما رو مالک هکربد حراش رایدننا

 ۰ قخوق بو روح At لر هلاح ىلع هدتغابد یرد رولوا ردصم ¿ نطع و

۱ 
۰ 
۱ 
١ 

۱ 
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 كبش ر و ههبشا اذا هاب و لا: : زن هی رک مذآ رب

 تان رم اش تشا اذا ا تنسەت لاق : ۰ رد هنسانعم و توا

 لاق ؛ ردهنسانعم تامروش توا هحادقم ر ر یجدروب هل رسک كنه رمه ) ناسعالا (

 كرائاويح ىتلاح قلفاروف هدنزو لبعفن ( نبسعتلا ) تنسعت ینمع ضرالا تنسعا

 اذا لبالا بدمل ا لسع لاقب ردنوعا هلازا یبابرد هنسانعم ققلنوز بوردنص ینرهدوک

 لاقب رونید هثیش نوزوا نالواهجعروهف رطرب هدنزو رهوح( نسوعلا) اه ففخ
 ندنسهدهع كبش رب هدننزو نابیش ( ناسبعلا ) انج هبف لیوطیا نسوع "ی
 (ناسعتسالا) هلاجرنمیا هناسیع نم وهام لاقب هنم و روند همدآ دنمروز نالک
 البلف لکا اذاربعبلا نسعتسا لاق : ردهنسانعم قلوا ردبا لكا فلع هحزآ هود

 هدننزو لیعغت ( نیشعنلا و ) هلئوکس كنهمجحم نیش و یصف كنبع ( نشعلا

 رد هل وش هدنح تب ا Ek هدنزو لاعتفا ( ناشتعالاو

 ۳ 3 و آر لاق اذا نشتعاو نشع و
 هرزوا هسک ر و اهتبا رک عب اذا ةلخلا نشتعا لاق : ردهنسانعف قمردشارا قاشب

 هاو اذا انالف نشنعا لاقب : رد هتسانعه قلت یک یدک نوجا لادح هحویب

 تانغاد امرخ و روید هنس هطاقل ام رخ هدنزو هما ( ةناشعلا ) قح راغب

 (هلاشعوبا) هدننزو بارغ رونید یغد ناشع ردقحهلوا یشاب قادب هکرونید هنبد
 قادب كنحاغا امرخ ید و هدننزو لعفت ( نشعتلا ) ردندن)هینک برق
 اهتنارک عبقت اذا ةلخثلا نشعن لاقب : رد هنسانعم قمردشارا قاشب ندنرلبد

 زراپچ و تكاشهریج و نينچ هدننزو لجرغس هللا همجم یاز ( نزوشعلا )
 ] دنو ددد یرشمو یوخ و وئلمرسع یا نزوشع "یش لاق روند ههنسن
 . یا نزنشع و نزوشع لجر لاقب هلو یلد واو روند یغد نزنشع روند همدآ
 | نزاشع یعج رد هنزوشع یوم رونید هناوبح و ناسنا ولتالص و قلخا دیدش
  :ردهنسانعم كلبا كلوکنوا و قلزانن هدننزو هحرحد (ةنزشعلا) رولک زواشع و

 سو 4 N نا ۳ فانا ساق ناو نرم لا

 وهو رطعلا لبالا تا ناش روند نا 19 هنال وا هدلح ۳ ۳13 روسد

 رونید هنغاتپ یک و نویف هدنسهرو ضوح كلذک ضوحلا لوح اهکربم و ابنط و
 ىنعب ءالا ىلع اوماقا مئاوور یا نطعب اور برعلا لوقت هنم و رد ناطعا یعج
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 لرد نوبرهماع رونیدید نابراو نوبراک اویدیدردینبم هنکیدلباحالصاو راهظاو
 لاقب ۶ ردهنسانع«كمرب ونو رعهدنسا رتشا هنسن هعیابیرتشمهدنن زوهح رحد(ةنب رعلا)
 | ( نترعلاو ) هدننزو رفعح هلاهبقوفیا ( نترعلا ) نورعلاءاطعا اذا هنبرع
 ۱ لفنعح دوخای هدننزو لغنرق یدا نتنرع یبصا كنو هک هدهلبعط كنونو هلناصف

 هدنن زو نویلح ) نونرعلاو ( ردتغل هد هل الث تاک رجب :تنات دوحاپ هدننزو

 هلیحاعانئرع هدننزورفعْه ( نترعلا ) رونلوا تغابدهلکنآ هک ردیسا رعشرب |

 رفصم ( تانیرع ) نترعلاب غوبدمیا نترعم مدا لاقیرونید هبیرد شهلوا تغابد |
 روند هنمقلاس امرخ هدننزو رولز ( نوحرعلا ) ردیدآ عضومرب هلیسهغیص |

 كحراش رونید هند كيقلاس دوخاب ردصوصخم هلاح ییدلبکا بوی روق لوق ىلع |
 هدقدنلواعطق یمقلاس امرخو رولیک | هدرب یفیدروط هدنحاغا امرخو هرزوا ینایب ۱

 نالموط ندنعو راتنمو روند هنب وجو هنباص دوخاپ رولاق بوب روق هدنشاب جافا |

 هحرحد ( ةنجرعلا ) ردنیجارع یرلعج ردیدآ تابنرب هیبش هتاپن یرلکدید |
 لاقب : رد هنسانعم كلا رب وصنو شقن ینتروص نوجرع هب و كياح هدننزو
 ردهنسانعم قمروا هلا نوحرع همدارب و نیجارعلاروص هبف روصاذا بولا نجرع
 كمروس هنقای نارفعزای ناق ههنسن رو نیحارعلاب هب رض اذا ا الف نحرع لا

 ( نوهرعلا ) باضخابوا نارفعزلابوا مدلاب هالطاذا هنحرع لاق : ردهنتسانعم

 هطروب فصن هکرونید هناب یرلکدید نالموط ندنعو راتنم هدننزو روبنز |
 یرمویو یریا هدننزو طبالع ( نهارعلا ) رد نیهارغ یعج رولوا هدنلکش

 یبهنسسنرب هدننزو مارک ا هللا همجعم یاز ( نازعالا ) رونید هب هود ولهدوک
 ببصنلاق همس اقاذا انالف نزعا لاقي : ردهنسانعم قلآ یتسهصح سکره بوشلوب
 بوخیحاص كنهسکر هلیوکس كنیسو یحصف كنبع ( نسعلا ) هببصن لک ذخاف
 هلاقب ردبیام فصو هکرونید هفلوا دنلب یماق قرهلوا ضای یندب و شکلدو
 ( نسعلا ( ردیدآ عضوم ر نسعو ضایبلاو رعشلا نسح عم لوط ىا نسع

 هنغاي جیاو ربظنو لثم یا نسع هلام لاقب : ردهنسانعم ربظنو لثم هلرسک كنيع
 رونبد هکلزوس لب كنيع ( نسعلا ( ردنغل هلل الل تاکرح هدنو روند

 رولوا ردصء هلدتعفو روند هغمارب هراوط فاع هلنیتعفو هلنیتعع ( نسعلا )

 عبارلا بابلا نم انسع الکلا ةبادلا ف نسع لاقب هنس انعم قارب هراوط فلع

 لاقب رونید ههباد نالوا روتلوات هلفلع هحزآ هدننزو فتک ( نسعلا ) عج اذا
 رد هنسانعم مالعو راثآ هلا هحوتغم هرم ( ناسعالا ) روکش یا نسع ةباد
 ناتلوا عطق ضرالا ناسعاو رونید هنب رلکک كروك یی كنهود لبالا ناسعاو

 هدننزو لعفن_( نسعتلا ) رونید هن رگکوتکو هی راهعهوا نالف هدنرب تولوا ۱
 )€4( عبار
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 كنبوص لبس هدننزو هطبالف ( ةبئارعلا ) مهفرمشو مهديس ىا همون نن رع وه
 ( ةیئارع ) روسد هبرب نیکناو هنسهروا كنابردو روند هنپدم یدازوا نوزوا
 ر دیففخم نیقلاونب نیفلبو ردندنلاجر یس هلببق نیفلب هکرد مشجنا هلیعف تنبع |

 هنس هحار زوبرافو نوافو روند هنریفز ششالب هلا كنا هلنیتهف ( نرملا )
 عیطب رد هدننزو نکس هکر ده ولسم نم هدنناونع مبط ,دهنهه شعب هدارو روند

 هع رڪو ردعوئرب ندفصنم هکردطوبنعم هدننزو رپما شعبو : رد هنسانعم |
 هل رسک كنيع نرعو روئلوا قالطا هنس هحار لرلنوب سپ رونبد هد هب یمبآو |
 شعثبو روئلوا تغابد یرد هلیغارېب هکردیدآ رش ربو هنسانعم ناخد رد هبانعموب |
 روند هنس هحار زوب رافو نواق یندوب هلل رسک كنيع ( نرعلا ) روند ها |

 تمزالمهنناب كرلنانن وا راق هکر وند هبسک لوش هدننزو فتک ( نرعلا )

 نب ربع دوخای ېضلا هيما نن ۍدعو ردق هج ديا لکا ندنناب رق راغ هیلیا
 شفلنیچرب هللا راجسم ییرمن هدننزومظعم ( نزعلا ) رديمسا كنسرف یلجلا لبج |

 هدننزو هنیهح ( هنیرع ) نارعلاب دنانس رعساذا نارعم عر لاقب رونید هغارزم
 نبع هبرسک كنيع ( ةنرعلا ) ردراپ وسنم هرانآ نودنرلا نوینرع رد هلیبقرب |

 حظ لوق ىلع رولوا طوسبم هفارطا هکرونبد هنبرارمط نالوا هدرب رج مان
 نایلوا رداف هتمواقم یصذ روکرب هلیسیدنکو رونید هننشخ لر یرلکد ید

 هلابشخ نكيديد نرع ( نورعلا ) قاطبال میرمسیا ةنرعوه لاق رونبد هناول |
 ردیدآ كغاط رب هلرسک كنيع ( نان رع روند هب یرد شهتوآ تغاابد |

 لحرلا نرعا لاش : رد هنسانعم كم تااجاد هبرسک كنهمه ( نارعالا ) |

 یقمالتج اجاج يک نافلجم یراقاجب كنب رلکشوک كمدآربو محلا لکا یلعماد اذا |
 | یرلهود كمدآربو هنالصف ناقیس تققشت اذا لجرلا نمعا لاقي : رد هنس انعم

 "( هنارع ) هلاق ةكتلا تعقو اذا لحرلا نرعا لاقي : ردهنسانعم قلوا كيجك |
 | یدلبا دورو هب یوغطضصم ترضح هاکرد هنارع نب ناقیح ردنداعسا هدننزو هما

 ۰( نراعلا ) ردلکدندنس هزوح فقومردعضومر هدنافرعهدننزو هزمه(هن رعنطب)
 نامر ( ناّرعو ) هدنن دو ريیز ( نیرعو ) ( نورعم ) رونید هنالسرا |

 هدننزونوزلح ( نوبرعلاو ) هدننزو روغصع ( نورعلا ) ردندیءاسا هدننزو
 .نیشی هحرادقمرب نالبریو نوح عس ماکحاو دقع هدننزو نابرق ( نابرعلاو )
 :نوب رع یطعا لاقب ردیففخ شیب هک رونلوا رببعت یبهدیکرت ةماع رونید ههجقا
 تنا ید هدنسهدام برعیو فل و۰ عیب هب دقعام وهو اهناپ رعو ابو رعو ةعلسلا

 هنکل هدایز كنون هما بحاص ردهبف فاتخم' یسهدایزو ,یلصا كنون ارهاظ یدلبا

 بارعا ېب هدوفعم "هلماعم نوچ#ب دلوا عنام هنس هلخادم"كرهغ نویرع ردبهاذ
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 كنسفتآ هکردروسا لوش لوق ىلع روایت رلهرابو رلقالتج بودیک یرایو
 یف لاقب ردقج هلوا هرهم نالوا هدنکجا كنمسق تآو رولوا ثداح هدنرادیگلپ
 تهذب ةبادلا لحر هرخآ یف كاب ءاد وهو نارعو هن رعو نرع سرفلا لجر"

 ( نرعلا ) هلحر خسر ىف ثدح ةوسحوا اهلحراو اهیدیا ىف ققشپ و رعشلا
 بابلا نم ارع ةبادلا تنرع لاقب : رد هنسانعم قلوا ناغلص هباد هلنيتحف
 هدننزو روبص ( نورعلاو ) هدننزو هحرف ( ةنرعلا ) ةنرع هتیاصااذا عبارلا
 یرلکدروحک هننور كنهود هدننزو باتک ( : نا رعلا ) رونید هب هبادشلوا ناغلح

 رد هنسانعم قلوادیعب یتطوو راد كمدار رولوا ردصم نارعو رونبد هخلهدن ور

 ردصلاب فصو هنسانعم دیعبو تدعب اذا عبارلا بابلانم انارع رادلا تنرع لاقب
 نارعامیبس لاقب : رد هنسانعمدعبو روند هنقوا خرجو هرکبو رک ذپساک رولوا

 هنارعب سیلوه لاق : رد هنسانعم اتهو نرقو روند هننبا نالترصو دعب یا
 هلعافم هدنوب لاتقیا نارع مهني عقو لاقب : رد هنسانعم لاتقو برحو هنرق یا

 نرق ( نرعلا ) هنسانعم راعسم رونید هرسک او ردلقم قلوا ردصم ندنباب
 ات رعریعبلا نرع لاقب : رد هنسانعم كمروعک قر هدنور هننور كنهود هدنشنزو
 قمرا ندقر هدنورب ینورب .كنهودو نارعلا هفناف عضواذا لوالاو یناثلا بابلانم
 یهنسنرب و نارعلا نم هفنا یکش اذا لوهحایع ریعبلا نرع لاق : رد هئسانعم
 لوالا بابلانم انرع "یثلا یلع نرع لاش.۶ رد هنسانعم كعدا داتعمو نامدا

 میسلا نرع لاقب : رد هنسانعم قمراص ریکس هننرب كحهحک نرم كفواو نماذا
 هنبرع یف دشالاک لاش روند هنغاتب نالسرا هدننزو ریما ( نیرعلا ) هفصر اذا
 رولک نرع یمج یند هنی رع رونید هنب رانبا نالی و دروقو نالترصو هاوأم یا

 هنلجافاقلتچو هلوا هزیر هزیر هکرونبد هنفلجافا هشيم یروق كو هدننزو بتک
 هنسنوا كنشوق كيکواو ردیسا نطبر ندب رعو هنسانعم مل رود هئاو روید "
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 ییدلبا هراب هراد هلروناجو ردیعما ندعمر و هنسانعم وش روند هنکیو هنانف

 ههظع نم بلصام وهوا فنالا یا نين رعلا مشا وه لاش روند هنیرپ نا
 هنسادتناو لوا كئشره نين رعو رولوا زاح ا هدشنا مات هروک هب ۱

 لا رد نینارع :یراعج نوتلوا قطا هنبراناشیذو فیرشو دیس كموقو دود

 هلن روهظ هدنرلهسکا كنمزافایا ۵ نزیسق هاد هکرونید هنلع یرلکد.د نان ناغلص 1

 | یا دلبلاوا رادلا نیرع یف اول لاقب روند هنسهرو لرهشو كنهناخو رونید

 ۱ یا هنبررع لا ادحا لصبال لاش ردملعتسم هنسانعم. هعنمو عو روند هب هشال 7
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 نا یعراید لاق رود ه هدبعب رايد یدو ( هنراعلا ) روند هنساوب رلکو هع

 كنکيک نور لوق ىلع روند ی رنک لیم ( نی رعلا ) ةدبعب یا ةن راعو



  شدالا دعلاب ندع لاق : رد هنسانعم قمزاقرب هلا همزافو اهلبزاذا ضرالا ندع
 براشلا ندع لاقب : رد هئسانعم قلوا ولطبط یک مولط براشو هب اهب رشاذا

 | شموکو نوتلآ نالوا لصاح هدرا فوج هدننزو سلجم ( ندعلا ) "النمااا |

 ندسلها روند ناک هدیسراف هکرونید هنل تبنم كنهبضرا رهاوح یسهوقم
 تابثا هدنآ یهرو نم رهاوج العو لحقح دوخاب نوصکبدلبا تماقا امماد هدنآ |

 | لاقب هنمو رونید هنلسا ناکم كن هنسنرهو یدئلوا قالطا نومکیدلیا نیکو
 هبهمزاق ويب هدننزو ربنع ( ندعلا ) هلسا ناکمیا مرکلاو ریا ندعمقف نالف |
 هنسیلاپ رکدو ردبدآ عضومرب هدننزو باصس ( نادع ) هنسانعم روقاص رونید |

 | رونید هندم هني یدیو رونید هنسبیف قمراو هنسانعم رح لحاس رونید
 | هدصوصخره هلفلوا لماک ددع یدب برعلا نیب نینس عبس یا انادع اوئکم لاقب |

 هنسودنک لحم لوا هدقدنلواتماقا هنسیدب الثم هدلعر هدارو راردبا رابتعااک |

 ( ةنادعلا ) ردشلوا بعضتنم هنامزو تدم ندناو ردهلزابتعا قلوا بستنم
 سانلانم ةنادعتمءاج لاق ردتانادع یعجج : رد هنسانعم تعاج هدنن زو هبا |
 (نادیعلا)ردنادعیممج رونبدهنسهجرابیردنالیکید هنسیغاشا كنهغوقوةعاجیا |

 "هلیبفرب هک رد دعموبا هدننزو نالس( ناندع )!یدنلوارک ذ هدنباب لادهلیصف كنيع |

 نلیکید هنسیغاشا كنهغوق یغدو هدنزو هنیفس ( ةنيدعلا ) ردردب هعظع |
 هنسغاشاهدنزو مظعم ( ندعملا ) رد نئادع یعجهدکنو روند هنسهراب یرد ۱

 ) ندعلا ( هنیدعلا هزرخاذا ندعم برغ لاقي روند ههغوق شملکید هنیدع |

 همدا ندا بلطو صحت تازلف بوکوس ینغاربط ینشاط كندعم هدنن زو ثدح |

 یا نّدعموه لافب ر دظوحم ٥ قالطا هننیما ندعم رونلوا ریبعت یحدعم هکرونید |
 هدننزو ىلجرغس ( یندودعلا ) هوحو بهذلا هبف یفتب ندعلانم رضهلا جرخم |

 هیود بوسنم هنضراما ندودع دوخاب هروغب مان ندودع دوخاب زوای دوحای كاج |
 ندریج یارما رد هریزجرب هدنزکد نمی هدننزو دجا ند ( نیياندع ) رونید |
 3 رب بیرقاکا ( هعال ندع ) ردشلوا فانعم هلكللا تماقا هدنآ هسک مان نیا |
 ۳ ردیدا لحررو ردعضومر هدنسهیحا هدیر اف ( هندع ( رد هبصق |

 (  هندعو) هدن زو باصس ( نادع ) رددآ نالیرب هدنرق للم هدننزو هقرغ |

 كب یعاغا امرخ هدننزو هجرحد ( ةنديعلا ) ردندناوست هءاضا هدنزو ةنيهح |

 ةلیوط یا هنادیع تراص اذا ةلخحلا تندیع لا : رد هنسانعم قلوا نوزوا |

 هلارظن هنظفل یرکذ ید هدارو یدیشلبا تب هدنسهدام دوع یهنادیع فلوم |
 ۱ رونبد هدعقمو زبد هدننزو هباحس هلا همجحم لاذ ( ةناذعلا ) رد یتبم هنفرصت |

 .] هنتزو باتک ( نارعاو ) هدننزو هفرغ ( ةنرعلاو ) هلنیتعف ( نرعلا )



 | یرقوب بوشواق هنب ر یرب یرلکنماو بوقراص یرلهع ندنکلزوس كب لوق
 . حاقل عنام هلسفل وا شیش هدنجما كنحرف هکر ونید هبهقا لوشو هلوا شلکج |

 | روند هب هقان نالوا شیش هدنحا كح رف یجدوب هدنب زو هحرف ( ةنجعلا ) هلوا ۱

 بابلانم انجع هقانلاتنجت لاقب : ردهنسانعم قلوا هنج هفا هنيتحف ( نهلا ) ||"
 هنسانعم قنع رونید هنوی هدننزو باتک ( ناجملا ) ةنجم تراص اذا عبارلا |

 ۱ نده خو روثلوا ربع قاقص E هلا ككاو هثسانعم تا روند هردو

 روند هنطسو كلر ( ةنعاملا ) روند هرکس نالوا دودع یرغوط ه رد ۱

 هب هقان ولوات كيهلرمسک كنهرمه ( ناجعالا ) هطسو یا ناکلا ةنجاعىف دعق لاقي
 هرد ندهباخ كمدآرو ةنيعسلا ةقانلابکر اذا لحرلا نجا لاقب : ردهنسانعم كعب

 هناحمرو اذا لحرلانحنا لاقب : ردهنسانعم كعثش ْیرکس نالوا دودع یرغوط

 نالوازتارارق E هدنجر 0 ههود ولوات ولهدوک ۱

 E ییا ر لاقب روید همدآ بسنلالوهجو هنسانعم ذغنقرونید ۱
 ١ قالطا نها ه هرکصندکدریک هب هن اضفاف ز وکی وک رونب د هنج دغاص وکی وکو |

 مداخو رونید هنهاجت ینّوم رونید هب یصلبا نالوا هدننیپ نیلک هلا وکیوکو زفلوا
 هلیحتف كنيع رد هنهاجم یعجب هنسانعم خابط رونید هب یحشاو رونید هراکتمدخو
 نالوا یلجایمو یجلیا هنغلارا وکی وک هليا نیلک هدننزو جرحدن ( نهجعتلا )
 نهجعت لاقب : رد هنسسانعم كلبا تمزالمو ددرت هنف رط نیاک ردق هفافز هسک

 هنیداق هطشام هدننزو هطبالع ( ةنهاجملا ) اهیلعنب یتح سورعلا مزلاذ نالف |

 هدننزو دوعق ( نودعلاو ) هلیئوکس كلادو یصف كنيع ( ندعلا ) رونید
 بابلانم انودعو اندع دلبلاب ندع لاقب : رد هنسانعم كلا نكمتو تماقا هدر رب

 رل هود و دولخا ناکل ةماقا تانح یا ندع تانح هنمو هب ماقا اذا لوالاو یناملا

 ین آامناد هلغمارب بوکیس یک کرک هنسیدنکو بونلشوخ ندنوا یرلکدید ج
 هتمزلو هبلع تعو هن رسا یا نجلا یف لبالا تندع لا : رد هنسانعم قمالتوا [

 ینأثلا بابلانم اندع ضرالا ندع لاقب : رد هنسانعم كلءهروک ییالرتو نداع یهف |
 لاق رد هنسانعم كلا دابربو داسفا هلغمروا هنسن یسهلوفم هتلاب یجاغاو اهلبز اذا
 | لاقب :ردهنسانعم قمریوق شاط ندریو اهوعو ساغلاب اهدسفااذا ة:رجثا ندع
 روش یرلکدید شج هکرونبدهرهود لوش ( نداعلا ) هعلقاذا رجلا ندع

 صاخ فصو نداع سپ رلهلوا رلتوا ینا اعاد بونلشوخ هلغمار هتسیدنک قلد و

 | لاش رد هنسانعم كلهربوک ییالرت یدو هو نوا ارم ) نيدمتلا 4 رولوا ِ



 |[ رانلا تنثع لافب : رد هنسانعم كم ون ینوئو كشن ١ بمس رانبع ( نونعلاو )
 قسفشاآ یرفوط هنسهبن كفاطو تنخدا اذا لوالل باسبلانم انوئعو اشنع

 دوب هدنن زو لیعفت ( نیئعتلا ) دعص اذا لباقئثء لاقي ردلمعتسم هنسانعم
 هننفهنشب شالو تنثع ییمع رانلاتنثع لا : ردهنسانعم كمنو ینوئو كشت آ
 مبنب عقوا اذا مییلع نام لاف ردلمعتس هنسانعم كليا داسفا هلیسافلا شروشو
 بوثلا نتع لافب : ردهنسانعم تلوسنوتوت هللا روخم یسابلو داسفلاراناو طیلحا
 بؤثلا نثع لاقب : ردهنسانعم قلوا رطعم هلنینصف ( نثعلا ) روضبلپ هرخب اذا
 هدندرو یسهلیبف هعذسح هدننزو هناغ ( هناثع ) قبع اذا مبارلا بابلانم انثع

 هنشاب لافص لوف یلع زونب د هلاقس هدنن زو روفصع ( نوئتعلا ) ردیدآ وسرب
 دوسخاپ روند هل اقراص یرغوط هب یغاشا نوت هدننلا نفذو هدنفذ دوخاپ

 اموا نیصراعلادعب ابنم لضفام وه وا هتل یا هنونثع ینبجتا لاق رونید هغلن زوا
 نافراص هدننل آ یسهکح كنهودو اهلوطوط وهوا الغس هتحو سقذلالع تن

 هنبرللوا ثرومغیو كراك زو ررطلا نونتعو جب رلانوننعو رونی د هرالبق نوزوا

 قالطاهرومب نالوا هدنن ضراو ءاعدوخای هروضب اقلطم دوخای رونلوا .قالطا
 زونبد هئالسرا ولیوت كب هدننزو طبالع ( نئاوعلا ) رد نیناشع یعجج روتلوا
 حفلا یا ناعم لجر لاقب رونید همدآ وللاقص ابق هدنن زو مظعم ( عملا )
 لا : ردهنسانم قمروغوب هی وکس كيجو يصف كنبم .( نجعلا ) نوت
 هنناجم كمدآربو هزمغب هفک عمجم هيلع دقعا اذا ىناثلاو لوالابابلانم انجع هنت

 قر هروا هرب یرللا هودو ها برض اذا هنجک لاق : ردهنسانعم قمروا
 اذا هقانلا تنجع لاقي رولوا ید هدرلهاد راسوبو ردلصتسم هنسانعم كم روب

 قمابط هرب ین الا نکراقلاق ندنرب مدآ هحوقو اهریسق اهیدب ضرالاتبرض
 ( ناصعالا ) ازيك ضرالالع ادقتعم نين اذا االف هنج لاقب ردلمعتسم هنسانعم

 (نوجعلا)هنجع ینعع هنهعا لاقب : ردهنسانعم قمروغوب یخدوب هدننزو لاعتفا
 ثنخم و زبح نیجعو یک ربج روند ه هنسن شلروغو هدننزو ریما ( نیحلاو )
 یجب رونبد یغد هنیجع رونلوا قالطا هبءآمو لحر ولنواخر لوق ىلع هصخح*
 لحرلاقب رونید هثنخم یخدوب هدننزو هنیفس ( ةنیجملا ) هدننزو بتک ردنجع
 ندتعاج دوخایردهنسانعم تعاجورونبدهمدآ زفیو قجاوننخمیا هنیجع و نیجع
 ( ع وا ) ردیس هینک كنشوق لانرق ( هنیجم ما ) رونید هرا هسک قوج
 همذآ قسجا خدو هدنن زو دادش ( ناجحلا ) ردرلئدحم ( هنیجع یا ناو )

 | | دوب د ههقا زوم كبو رونید هتعاج هلیسهبن لعاف مسا ( ةنجتلا ) رونید
 | ] نلع رونید هبهقا زوم كبو رونبد ههقا زآ یدوس هدننزو هارج ( هانجعلا )



 قالطا هجروب لوشو ءاملا لیلقلایا نون رب لاق روئلوا قالطا هب وبق ق نالوا
 ١ اذا نونظ ند لاقب هبل وا مولعم یم زا هسخو یردنا ادا مدآ نالآ هکر وئلوا

 ردناکمیسا هلی رسک كیاظو یف كيم ( ةنلشلا ) الما هذخآ هبضقيا یردبال ناک
 عموم یا ریخلا ةنظم وه لاقب رونید هل نانلوا نظ یسلوا هدنآ كن هنسن رب
 كربثا نیا ردفل وا هلیصف كي اظ نالوا سایق هکرید ججرتم هدوحو هبف نظب
 مسا هلوقموب هکرلیدید راضعب ردنوحا ءاه یهدنرخآ یرسک كاظ هرزوا یلوق

 ردیعاعس رنو نکا ردلوجحم هبهغلابم دوخاب هنس هدارا هعش قاحلا ءات هن اکم |

 ردحورشم هدنحورش هبفاش هک ه تن

 مه هلنوکس كنابو یحف كنيم ( نبعلا ) (۰ ةلمهلا نيعلا لصف «)
 نشخو ظلغ اذا لوالا بابلا نم انبع هیسج نبع لاقب * ردهنسانعم قلوا ظيلغو
 یا نبع لحر لاقب رون د هرلمدآ لزوک ولقشقای ولناج ولت | هلنیتض ( نبعلا )

 كنونو هلنبتعف ( نیعلا ) رد نیتعا یدرفم ارهاظ هکربد حراش حالم نامه ۱

 هنشوق سکرک نالوا وا هجو یریا هلبا هروصقم فلا ( یبعلاو ) هلیدیدشت |
 ( نابعالا ) رونب د تاینبع هدنعججو ةانبع هدشّوم كنيت رونید ههود .كکراو |

 اذا !لحرلا نبعا لاق : ردهنسانعم كفدا هود ولهثحو كوي هل رسک كن زمه

 رونید هروزو ثوق نالوا هدنمسق هود هدننزو هفرع ( ةنبعلا ) ینبعالج ذخا

 یوقزووای هلی تنهبقوف یانو كنیع ( نتعلا ) نوسلوا هقا رکو لج رک |
 دب دش یا نناعو نونع لحر لاقب ردناعو نوتع یدرفم روند هرلمدآ دیدشو
 . لاقب : رد هنسانعم كمروبقاق هللا روزو فنع یبدآ رب هلیصف كنیع ( نتعلا )
 ( ناتعالا ) افینعا دب دش هعفد اذا لوالاو یناثلابابلانم انتع نجلا ىلا هنتع

 : ردهنسانعم كلتا هدیج ر هلا اضاقتو تدش كب هب ولحرو هل رسک كنز |
 هدنسوشرق ربیخ هدننزو باتک ( ناتع ) هددشتو هاذا اذا هم رغ یلعنتعا لاق

 قاربی ع ونرب هلی وکس كنهثلثم یاو یرسک كنيع ( نثعلا ) ردیدآ وصرپ
 دیقت یک کرک هب یشاومو باودو رلردبا یعر یمسق یئاوم نکیا هزات هکردپعا
 نویقو هسیاسو هحبصم یا لام نئعوه لاقب رونید همدآ ندبا حالصا هللا راتو

 هربغص منص رونبد هتب جوک هلنیتصف ( علا ) هنسانعم نهع رونید هنکوب |
 بارغ ( ناثعلا ) ناخد یا نثع رانلاب لاقب رونبد هنوت وتو ردناثعا یعجج هنسانعم

 رونید هزونو هرزوا ساق ريغ زولک ناوع یعجج رونید هنوتو دوب هدننزو |
 یمط هلغلاچ نوئون هدننزو فتک ( نتعلا ) ردیدآ عصومر و هنسانعم رابغ
 _یخدوب ( نوثعلا ) هطلاخ ناخدلدساف یا نثع ماعط لاقب رونید هماعط شازوب

 (نانعلاو ) هلیحتف كنيع ( نثعلا ) نثع یا نوثعم ماعط لاقب : رد هنسانعم نثع |

| 

 ا
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 | 6رونبد هبهود لوش هدننزو روبص ( نومللا ) هتبکر اذا ةنيعلتلا تنمظا لوقت |
 | ریعب یا نوعظ هل لافب هلوا روئلک و ب كوب و بوئللوف نوجا لاعا یسهلوفم جوک
 رونید هپبا ج هبلغب هفح هدننزو بانک ( ناعطثلا ) هبلع لمحم و لفعب
 ( هنیعظلاوذ ) ردناذ ندبا تافو لوا كا هد هدم ندمارک باعا ( نوعلنم )

 ( نظلا ) ردبدب هلببقرپ هکردرم نا ( هنعاظ ) ردعنمومرب هدننزو هنیهج |
 نالوا مار هدنس یمدعو دوحو مزاج ربغ دافثعا هل دندشت كنون و یھ تكاذخ

 | نونظ یعمج رونلوا رییعت همزسو همن اس هدیکرتو ناک هدیسراف هکرونید هددرت
 ربغلا دافنعالا فرط نيب عح ارا ددرتلاوهحو اذک ییظدنع وه لوقت رولک نئاظاو

 نعیا نظ نع هلاق لاقب رونلوا لامتساو عنمو هنعنعوم نيقبو لع اضعبو مزاجلا
 نظ لافقب ردلمعنسم یغد قر هلوا مسا ردردصم نظ لصالاق هکرید حراش لع
 ندع لصاح ندهراما درحم نظ هی دید هدر اصب فلوم لوالا بابلانم انظ

 مهون هدقدلوا فیعط كبو رولوا یدوم هنیق و لم هدقدلو یوقن ردنرابع
 | هقیفح هدفدلوا روصنم هلیئیروص یوق دوخاب هدننروص ینوقو زیا زواج یفدح
 هدفدلوا فیعو روللوا لامعسا اراقم هنسهلک نا هففخ دوخاب هاقثم نالوا لاد
 هلرمسک كناظ ( ةنظلا ) یبنا رونلوا لامعتسا هلا هروسکم نا نالوا لاد هکش

 ۱ ( نینظلا ) هم یا ةنظ هبف لاش هدننزو بنع ردنظ یعج ردهنسانعم تسین

 ( نانظالا ) مہم یا نینظ لجر لاقب رونید همدآ نانلوا تمېن هدننزو ریما
 یدآ رو هما اذا هنظا لاق : ردهنسانعم كلبا تم همدار هلرسک كنه
 و وه یا اندک هنس .دنک هک رد اهتمام :قلق تامیت رک
 ( نانظالا ) هتمبنلل هتنمرع یآ هتننظا لوقت ردن رابع ندقم راقیج ولتمبت ینآ
 نب ریس نا لوق هنمو ردهنسانعم قلق ولتمجن یمدآ رب هدننزو لاعتفا هلاظ دیدشت

 ىلعو ءاظلا دیدشتب هنع هللایضر نامع لتق ىف نظی ههحو هلامرک ىلع نكي م
 | ماغداو لقن ها هرکصن دقدنلوا بلق هاط ءا یدبا نتدنب ىلصا لوهحا ةنز

 ردفلوا نظلانم نالوا باوص ردطلغ یرل هتحس نظننم لعتش هداروب یدنلوا

 ینظتلاب مالاسیل لا : ردهنسانعم قللوق ناکو نظ هدننزو یندن ( یتظتلا )

 ( نونظلا ) یدنلوا بلق هبب هربخا نون یدبا نت لصا كنوب نشلا لامتاوهو
 | فیعض یا نونظ لحر لاقب رونلوا قالطا همدآ لاجعیلو فیعض هدنن زوروبص
 ةلبطالیلقلایا نونظ لحر لاقب رونلوا قالطا همدآ لیلق یرییدنویآرو هایحو

 لاقب هلوا رکشهاوخ هنجوزت سکره هلفلوا یفرشو ناش هکرونید هنوناخ لوشو
 . ددیمزاو ېب وص هکرونلوا قالطا هب وبق لوشو جوزفت فرش اهلیا نونظ ةأما
 هجزآ یب وصو الما هام ایفا یردب ال یا نونظ رثب لاقب هیوا مولعم ردیقوب

 . نالوا

 + سي یر سس یی
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 یوضع یلکیکر و.هئوص اذا تسطلا نطا لاق : ردهنسانعم كمترکح هل رسک ||
 سپ ردبا روهظ یسب درکح ادا هدقدروا ارز ردلمعتسم هنسانعم كلبا عطق

 (ینطلا)اهعطق اذا هقاس نطا لاق رولوا ینبم ههراعتسا دوخای هنس هقالع همزالم

 لاسلس ( ناطنطلا ) مسج یا ینط لحر كافي رود همدآ دنمونن هلبعع كناط
 (هناوط)بخصوذ یا ناطنط وذ لحر لاقب : رد هنسانعم دایرفو وب غ هدننزو
 ردفورعمهکرونید هغعلاب هلل رسک كناط ( نبطلا ) ردیدآ عضومر هدننزو همام

 ` روغید هب هراب رب ندقعلاب هلاه ( ةنبطلا ) راربد لک هلا ءروسکم ناک هدییراف

 تقلخوردیدآ هدلبرب دنب رق طایمدو هنم ةعطق یهو محل اهنبط هبلع لعج لاقب
 (نیطلا)ةلبحو هقلخ یا ةببط ةنيط هل لاق ردلمعتسم هنسانعم تشرسو تلبحو

 نوطب نایطلا ناط لاق : ردهنسانعم قمروغو لزوک یفجلب هدنن ز و نی ز
 هلیموملول الاح هکرد هنسانعم كل رهم بوئکع هلقعلابو نیطلالع نسح اذا انبط
 (نیطتل)نیطلاب هقخ اذا هاتک لاط لاقب یدبا رونلرهم هلقعلاب هدفلس رونلرهم
 نیطلاب مطلت اذآ لحرلا نيطت لاقي : ردهنسانعم یقعئالب هقعلب هدنن زو لعفت

 هتن ابط رهام وه لاق رونب د ةنتعنص قلبحروماچ هدننزو هباتک ( ةنابطلا )
 لاق : ردهنسانعم قماوص روماج هدننزو ليعفت ( نییطتلا ) نيطلاةعنص یا
 هناط نی اونم روماچ هدننزو ریما ( نیطلا ) نیطلاب هالط اذا عطسلانیط

 نکل نيطم وهف عطسلا نيط لاقب رولوا هرزوا سابق ریغوب سپ رونید هراوبدای
 لاح ( ناطلا ) ردموسم هرزوا قلوا غوصم ید ندیئالن هد هرئاس تاهما

 اط ىلصا كنوب نیطلا ریشک یا ناط ناکم لاش رونید هرب یلروماچ هدننزو
 طفالا هلادبع نب دمع هدنن زو ثدحم ( نیطم ) ردشغلوا فذح و بلق بولوا

 هک ( نیطسلف ) ردشل وا بقلم هلفلوا عل وم هنلک | روماچ هدنن وابص ردیبقل
 هب یزهوح هلا دارا هدارو فلوم یدنلوا رک ذ هدنیاب ءهاط ردتلایارب هدماش

 ردشللا شیرعت
 ( نعطظلا )رديدآ عضومرب هدننزو بانك ( نارظ ) (* ةمجحملا ىاضلا لصف «) |[

 : ردهنسانعم. كتك بوج وک هتس رب هلنبتعف و هلئوکس كنيع و یصف كاظ |
 a رب هستم روا | 1 هلل سنک كن هرم ( ناعظالا ) راس اذا ثلاثلا بابلانم انعظ لحرلا نعظ لاق | ۳

 هل ك اظ ردنعظ یعج نوسلوا رک نوسلوا ن ناوسن هدنحا روید هیون

 جوملا یا سما لع د ردناعظاو رد نیاعظو بش دمو |

 ا ت ان هدنتزو لامتقا هباظ دیدشت ( ناعظالا ) هیف تمام



#۰ 

 | ثلظ هداروو ردندنافس كن هینسمو هبنمار هکرولوا قو هنسهئر هو

 ردلکد روصشم یرفهف عوحر هدننب اب كنوبو رولوا لفم لابخو مهوو كش
 رارفربو نکاس هدننزولالععئا ( نانیمطالا ) لساوال عوجرالو حسارلل بیر الذا
 كناط هنيا اطو نانیمطاو نکسورف اذا ناکلاب نأمطا لاقي : ردهنسانعم قلوا

 ثنوکسو مارآ هلک آ بودبا بلق طبرو داقعا ه هنسنرب دوخاب هبهسکرب هلی
 هبلا نکس اذا ةن امطو ان اننمطا اذک ىلا نأمطا لاق ردلمعتسم هنبانعم قلوب
 نکیآ مسا هنینامط هکرید راش شیمط هریفصتو نامطم كاذو نئمطم وهف 4 قئوو

 رارفو شب دب ام ف لاه یدلبا لامعتسا هدنعنضوم ردصم فل ؤم
 ردهنسانعكلبا یلقاروئوا بوریدشلرارق یهنسنر هدننزو هحرحد ( ةن امطلا )

 قلوا هدیم رآو نکااس کیا برططو جزامو هنماط نم ءرهظ نأمط لاقب ۱

 نأمطا وبشا هکر دم ونس هدحایصم نکس اذا یهالانم نامط لاقب : ردهنسانعم

 هللا بانتحا ندنننک اس نکل نی داوساو راجا ردقلوا هلغلا نالوا لصا هدنباب

 ىلع بولوا هللا همدفتم زمه ىلصا ضعبلا دنعو رلیدبا زومهم سایقلاربغ ىلع
 سپ هرهظ لجرلا نم اط مهلوق لیلدب رلیدلیا ريخات ندیم یب همه سایق ریغ

 ۱ e ید نماط هلا همه لیست اضعبو رولوا بولقم ندهنمأط هنامط |
 ۱ ۱ لبس هدش كن ونو یصف كناط ) "درطلا ) ردهدلبرب هدنراید مور هدننزو نیکس

 هلی كناط ( طلا ) رولوا ولنط كي و لزق هکردیسا امرخ هزات ع ون رب
 هل رک كناط رولک نانطو نانطا یعجج رونید هنندم كناوبح رئاسو كناسنا |

 | هکرونب د هکوب هجرادقمرب نانلوا عضو هنغلارا کند یکیا هرکسندکدنلکوب کوبو |
 شماقو ةوالع یا انط نیلدعلا نيب عضو لاش رونلوا ریبعت راب رس هلطتفل یسراف |

 | (نينطلا ) ةمرح یا بصقلانم انط ذخا لاقب ردهنط یدرفم رونید هنب رادمد

 | همالک لا رونید هنسیدرکج كنسهلوقم نکلو هنسپ درزو كنيس هدننزو ریما
 | لاش رولوا ردصم هنسانعم كم هرکحو یمهدرزووهنوصوا تسطلاوا بابذلا نینطک
 | هکردندنوب هنانط "هدیصق توص اذا لوالا بابلا نم انینط تسطلاو بایذلا نط

 | لاقب ردلمتسم هنسانعم كلواو ردیبحاص هزاواو تربش هدرایدرهو هدلحمره |
 كم هرکحو قم هدرزو یندو هدننزو هلزلز ( ةنطنطلا ) هت ام اذا لحرلانط

 كموا زو زیو ردربتسریغ یفیدلوا نمضتم یبهدایز هلغلوا ررکم نکل ردهنسانعم
 توص اذا تسطلاوا بابذلا نطنط لاقي رونلوا ریبعت كم هرکح كيج كيحو

 یتسیدرقنطثن ریغو زاس یسهلوقم روبنط هنطنطو تنطنطو نذالاتنط لاعبو

 لیعفت ( نینطتلا ) هنوص ةياكح یهو روبنطلا هنطنطتعس لوقت رولوا هباکح ۱

 كن ؛رمه ( ناتطالا ) رط. ینعع بایذلانیط لاقب : رد هنسانعم نینط هدننزو

 ۵مک
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 | لاقن ردلمعتسم هنسانعم كمك. بويغكا هصک نوتبو بهذ اذا ةزاغملا ف نعط لاغب |
 | هنسانعم كمردشا یک یکرک بودازوا یتنکرید كن آو هلک هيف راس اذا لیللارعط

 | نوعطم هسكر و ربسلا ىف طستو هدم اذا نانعلاف سرغلانغط لاق ردلمعتسم
 ( نوعطلا ) نوعاطلاهناصا اذا لوهحالبع لحرلانعط لاق : ردهنسانعم قلوا

 | كنيعط رونب د هیسک شلترود هلبس هلوقم قارزم هدننزو ریما ( نیعطلاو )
 | هدن ران زو ربنمو بارحم( نعطلاو ) ( ناعطلا ) هلی كناط رولک نعط ىج
 | رولک نعاطمو نیعاطم یرلعج رونید هنبحاص قار نالوا نعطلا ریثک هبودع

 | (ناعطالاو) هلبدبدشت كنونو هلنیترسک ( نانعطلاو ) هدننزو لعافت ( نعاطتلا )
 | كعثترود ینغارزم هدنن زو لاتق ( ناعطلاو ) هدننزو لاعتفا هلباط دیدشت
 | اونعاطو اناعطا اونعطاو ان انعط و انعاطت براق اونعاطت لاش : ردهنسانعم
 | نيعاوط یعجج رونید هنتلع ء اب و ( نوعاطلا ) اضعب مهضعب نعط اذا ان اعط
 | "هنداحو رونلوا قالطا نلارخو اکا ارب ز ردهغلابم نوعاط هکرید مجرتم رولک

 | الصفم یسهبوداو بابسا هدهرکذتو هدنون اف ردنا روهظ هدشنامز ءاب و ای رثک |

 | ردب راس یلاعت هللانذابو ردندهبحاو كا زارتحا ندنسفن كضیرح ردحورمشم

 || لاقب رونید هئروع برمشم دیو یوخدب هلی كنهثلثم یاو كناط ( ةنثعطا )
 | ةربثک یا ةنثعط منغ لاقب رونبد هرلنویق قوج و قلا ةئيسلا یا ةنثعط یه
 | لحرلا نفط لاقب : ردهنسانعم كلوا هلیوکس كن افو یصف كن اط ( نفطلا )
 | هسح اذا هنفط لاش : ردهنسانعم كلا سبحو تام اذا لوالا بابلانم انفط

 | رونلوا هوفت هناوسنو لاجر ردندننالک مانشدو منش هدنن زو هیئالع ( هیناغطلا )
 | یا ةينافطلاب هالع لاقي ردهانک ندفلرازآ ويد سهلوا توم نیرق هک ایوک

 | هزوس لئاطالو هدوبیب و رونب د هزوس نالی هلیعف كناط ( نینانغطلا ) متشلاب
 ۱ روند هغموقبلاو مالکلا نم هبفربخ الامو بذکلا یا نینافطلاب ینا لاق رونب د

 | ( نانیفطالا ) ردعسا هدنس هلج كرلتو رونب د هکلیا فلخو هنسانعم سبح
 | اذا ناکلاب نأغطا لاقب : ردهنسانعم قعشلرارق هکردیف دامو هدنن زو نانیمطا
 | نسح اذا لجزلا ناغطا لاش : ردهنسانعم قلوا یوضشوخ هسكر و نأمطا
 یعجج ردهنسانعم هدیمرآو نک اس ردهبشم تفص هدننزو نما ( نمطلا ) هقلخ

 | لععثم ( نئمطلا ) اتكاس یا انمط راصف عج زنا لاقب هلی كناط ردنومط
 ۱ هنئہطم سفن هکر بد مجرتم روئید همدا نالوا هرزوا مارآ و نوگش یدو هدنن زو

 | هدب رد هراما ادتبا ردهینضمو هیضار هدعب ردیسهبنره نیقیلانیع هکردندانعموب

 | اژروو زدهبنموب یرلکولس تیاغ كرهاظ ءالع ردیسهبنرم نیقلازع هکردهمهلم
 هلب داشرا كلماک دشرم رداق هت الکشم لح هدراوطا عیج هرکصندنوب ردیسهبترم
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 نس ینلثفل سرش هدنباب نیس فلوم هکردبب رغ ردهنحاط یدرفم رونلوا قالطا
 هد هراس لوسا یدلبا ریست هلا سارا یی>اوط هدارو بودبا ربسش لا

 (نوعطلا)ردنیبم هللا راشید یزآ یکیا نوا ولتسوا ولنلآ هئوا ندکحاونم ینحاوط
 | لاش روید هزرگسف قوس تب و روند هرلن وبق رادقم زوبحوا هدننزو روبس

 | ىسهلج كرلئوب رونبد هرلهود قوجو رونبدهلنةو كنحو ةيظع یا نوعط ةببتك ]
 | یغدو هدننزو هدادش ) ةناععطلا ( نوهکیدلبا نحط یراهنسن یرلقدارغوا ۲

 هنب ر یر نوععا کود نمرخ هدننزو بحاص ( نحاطلا ) رونید هرا رهود قوح

 ۱ دادش ( ناعطلا ) ر رونب د هننالوا اد هدنسهن روا نم رخ ندرازوکوا یرلفدت اج

 | فرصنم هسرولوا ذوخأم ندنسهدام نحط وبثا رکا رونید هب یمه رکد هدننزو |
 | هس رولوا ندنسهدام ع نالوا هنسانعم طسب رک او رولک لاصف ینزو هکرولوا |
 | هدنح الطصا برغم لها هکرب د ججرتم رولوا نالعق ین زو هکرولوا فرصنم ربغ |

 | ردبا عیج هرزوا هبح یننب شاط ییا هک وک رولوا قالطا ناحط هکتوزب
 | (ةناسطلا ) ردکعد ینبحرن صق هکرونلوا قالطا یئد ضارقلا ناعسم اک | هکهتن
 | یا ةناعطلب هلابع ةشيعم ربدب لاش رونب د هنتفرح كلیهرک د هدنن زو هبانک |

 فوصویلاشجوسن«ندکتفن و هسابلرب رح هلبع كناط ( نرطلا ) نسطلا ةةرحم
 | نالوا رکذ ( "ین وراطلا ) رخ یا نرط هبلعو ءاج لاقب رونب د هنسهلوقم
 | قلوا هدیروش ندکلتسم هدننزو هجرحد ( ةنب رطلا ) ردیسا دیشچرب ندسابل
 یسهلک برش هدارو رکسلام اوطلتخا اذا برمشلا نب رط لاق : رذ هنسانعم

 قیوص هدننزو مهرد ( نی رطلا ) ردعج مسا ندب راش هللا هحوتفم نیش
 هکردن دانعموب رونید هروماچ ییدروتک یب وص لیس نب 9 هکه تن رونید هروماچ

 رلریدنی رغلاو نی رطلاب ینا هدرب كجد یدتبا بضغو. شخ بونلهکیوا كب نالف
 | بولسا ( نورطا ) ردیدآ هدلبرب هدب رغم هلی رسک كن ونو كناط ( هنایرط )
 هدنسهکلوا هینمرا هدننزو روبص ( نورط ) ردهدلبرب هدننلیا نیطسلف هدننزو
 (هنوکرط) ردیدآ هب رقرب هدنساضق یر هلی كناط ( نی روط ) ردعضومر
 عنطومرب هدیرغمو ردهدلبرپ هدسلدن | هلی كفاکو یصف كنهددشم ءارو كناط
 مح ( سط ) ردیدآ هدلب رب هدنتلایا هیلببشا هلیعف كناط ( ةيناسيط ) ردیدآ

 كد نیساوط رونی د سط تاون نامه هدنعج ردندهین ارق روس ېک یس هلک
 لاق : ردهنسانعم قمتجاسو كمترود هدنن زو نغل ( نعطلا ) ردلکد ۶ اج
 1 ( نعطو ) هزخ وو هب رض اذا لوالاو ثلاشلا بابلا نم انعط محراب هنعط

 | لاقبردلمعتسم هنسانعم كللا بییعتو حدق هلقلزاردنابز ییهسکرب هلت اهف(نانعطو )
 اما زد سالم هحدق اذا انعطو انعط لوقلاب هيف نعط _

 سس مسی بت با ی ی سس نشست سس
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 هردس اک ۱ هدیسراف هک ردبسا فعل کرا هدننژو درنضو هلال تاکرح كناط

 سکر کو روند ید قرق هدي ردنو وا " یرلکدد نّوحروقوط هدنکرت روو

 ( نبطلا ( روئید هبهفیح یرافدوق هغازودو هنامف نوحا قغوط روناج یجرب و

 روبنطلایا نیطلا برشب هار لوش روند  هنوغال دوخاب هروبنط هلبعع كناط

 | هلك كناط ( ةنبثملا ۱ روید هنزاوآ نبط هدننزو هفرغ ( ةتبطلا ) دوعلاوا

 ةمطلا لحا و» لاش هدننزو بثع ردنط یمج هنسانعم هنطف روند هکلکرب ز

 ( ةن ابطلاو ) هدننزو همالس ( ةنابطلاو ) هلتتتعف ( نیطلا ) ةنطقلا ىا
 : ردهنسانعم كليا كازداو مهف هدننزو هموع ( ةنوبطلاو ) هدننزو هیهارک |

 اذا یاشلاو عبارلا باسبلانم ةنوبطو ةینابطو ةنابطو انبظ نبطو هل نبط لاقت
 لردم ولتناطف هدننزو بحاص ( ناطلاو ) هدننزو فتك ( نبطلا ) 4 نطف
 : رد هنسانعم كعوکوید و وس ا هدننزو نبغ ) نیطلا ) روند همدآ

 را هثسانعم سانوافطت الثل ابةداذا یناثلا بابلا نم انبط رانلا نبط لاق
 3 واطلا)سانلایا یاوه نبطلایا یرداام لاق زدکعد نر لاخلا لوهح دارم

 ققليغاشا ىزوقج هدشنزو هلعافم ( ةنناطلا ) رونید هرب یرلکدموک شتآآ
 : ردهنسانعم تقفاومو اهاطاطو ااماط یا ةريفلا هذه ناط لوقت رد هنسانعم
 قعشلرارق مات هکردبفدامو هدننزو نانیمطا ( نانیبطالا ) هقفاو اذا هنباط لاقب
 نیطسلف هلی كناط ( هینابوط ) نامطا اذا ناکلاب نأبطا لاقت : ردهثسانعم

 هرغنو برط هلنوکس كنةثلثم یانو ىف كناط ( نثطلا ) ردهعلقر هدنغاصس
 قمرواق هنسن هدهوان هلیئوکس كيحو یعف كناط ( نجلا ) روند هکتهاو

 ه ( نعطلا ) هالقاذا لوالا بابلانم انعط *مفلا نجط لاق : رد هنسانعم ۱

 (نعطلاو) هدننزو بحاص ( نحاطلا ) روند ههنسن شلرواق هدهوان هدننزو
 (نعطلا) ردیب رعم یسراف هبات یتعی ردب رعم هدیسیکیا زونید هبموات هدننزوردیح
 "بلا نحط لاقب : ردهنسانعم كموکوا نوا هلنوکس كنهلمهم یاحو یحف كناط

 لاقب : ردهنسانعم قلروبق یعرکد نالي و اقبقد هلعحاذا ثلاثلا بابلا نم انحط
 ردهنسانعمكعوکوا خدو هدننژو لیعفت ( نیعطتلا ) تراذتسا اذا یفالا تنحط
 نالوا وک بولروبق یمرکد هدننزو بارح (ناعطما) هنعط یتعع ربلا نحط لاقب

 عج مسا « لئلاهنمو هنسانعم قبقد رونبد هنوا رسک كناط(نحطلا) رونیدهلالب ق |
 ی هنسنرب ردکعد مرویمهر وکینواامامروبهدیشبای ستل روک كنم رکدیتعیهانحط یرآالو ۱ 1

 همداردو دن زو دونم( نح ےطلا )رونلوا برسم هدنقحهسک نيمرو بودا دعوهکمر و 1

 هدام رفع هکروند هزو اج یرگکدد نب رفع ثیلور ردیدآ كحو ر و زونید 1

 هراشید یزآ ( نحاوطلا ) روند هنم رکد ( ةنوحاطلا ) روتر ۲ ایم

۱ 

۱ 



 هنبراجاغآ امرخ نالوا تبا هرجا رابوکو رارهش ( ةثماعلا ) ردیسا لحر رب
 | ېک نانسب راوبد یرانآراسح راداما راد بولوا هدنجما كراسح لوف ىلع رونبد |
 | ربلد هلنیتصف ( شسلا ) رد هنسس انعم هنوجضم هنمانم هدنوب هلوا شلیا هطاحا |

 | روددهمدا لیخت هدننزو ربما ( نننملا ۱ خاصه یا نم لحر لاش رود هردابو

 هکرد هنسانعم كلبا لغت هل رمسک كدا ( "ضلاو ) هدننزو همالس ( ةئانشلا )

 یم ریو باتک همدآرب كمل لها الام رونلوا رییعتهلا كکرسا هدرفابمل ندنوب |
 | قم وفبلآ یدنک بوب همایف هتمریو بودبا غیرد ندرئاس یهنسن سیفن رو یک
 | كدانم نو هب لخ اذا یناثلاو عبارلا بابلانم انصو ةناننع *ىفلاب نض لاقب یک
 | ردبا لخ هلکلیا ادفهربغینآ هک ایوک رونید هب هنسن نالوا صاخ همدآرب هلرسک |

 هکر دبعجج كنهنیننم ( نانضلا ) ىب صاخیا یتنموه لوقت ردهنسانعم نونشعم
 فلوء هفلخ صاوخ یا هللا نیاننم هنمو رونید ههنسن شفلق صوصخ هبسک رب ۱

 هفلخنم نئاننم «لنا] مالسلا هيلع ىنلا لاق ردشللا تراشا هنیدح وبشا هلکنوب |

 لحم هاب رسکو يصف كدانمو یعق كيم ( ةننملا ) [ةيفاعف مينييو ةيفاعف مبيت

 (ةننم ) هب "رپ سیفنيا ذننعم قلعاذه لاقي رونید هتیش نالوا عب دو + ل |

 ۱ هدهرذع دبع ناو هد هعاضق دعسن ةننم ردیدآ 1 ٩ شب ندبرع 4 رنک دانم ۱

 ۱ لئابقدا هکر د هدرپغونب هللادبعناوهددزا صاعلا ناو هد ةعرخنب دسا قالماناو |

 یصیصخ هبهدحاو "هلیبق كره وحرد هلببقرب حم ندحراخ هدنن ورد هموقم |

 | رد رطع نانلوا ریبعت كسمهبلق هکرونبد هبهیلاغ ( نوضلا ) ردنضتم یروصق |
 | ردیسا كمزمز بآ ( ةنونضلا ) يدليا عضو هیواعم ترضج ادتبا ینعسا هيلا

 | هدنزولاعتفا ( نانطضالا ) ردندارعع هکردنانلانا هدنن زو دا دش ( نانضل؛ ) |
 نوع ( نونملا ) لخ اذا لحرلا "یطضا ن7: : رد هنس انعم قلوا لیخ |

 | تكحوک هدننزو هرغ ( ةنوضلا ) هنسانعم هعقنا رونید هنس هام رینب هدننزو |

 | قلوا قوچ يد الوا كمدآ ربو هنس انعم هریفص ةیبص روند هزفج زیق |
 لعفت ( نوضتلا ) هدلورتک اذا ةنونم نوضی لحرلا نان لا : رد هنس انعم |
 ۱ لحرلا نوت لاق : رد هنس انعم قلوا قوح یدالوا كمدآ رب یخدوب هدننزو |

 ۱ RT A NE هدننزو هلاح ( ةناملا ) هدلو رثک اذا +

 ۲ | رونید هب یدک كکرا هدنن زو ردرح ) نويضلا ( هتسانعم هر روند :

 || كوي رب هدنبارت هاعنص ربش هدن هلرسڪک كداض ( نین ) رد نو اینم یج
 رددآ كغاط

 | .هلیعفو هلل وكس كن ابو یصف كنابط ( نبطلا ) (۰ ءاضلا لصف *) |
 ۱ ( نبطو ) رینک مجبیا سالا نم نبط ءاج لاق روید هریثک عج ندسا



QET 2 و rr WO OT ONE E T 
 4 ۴ / 1 ٣  4 7 ۲ر 1 5 1

3 
 , 5 ۱ 9 ENی 4 ¥

۷۰ 

 ۱ مرتوکوهلغک اذا عبارلا بابلانم انضو انا *یفلابو *یشلا نعض لاق : ردهنسانعم |

 هنن اکم ید مرتوک یکینیدلوا مزالم هبهدهع لیفک ردلمعتسم هنسانعم قلوا
 هدننزوریمآ ( نیعضلاو ) ( نماضلا ) انمز راص اذا لجرلا نمت لاقب رولوا مزالم |
 نیو هنماض وه لاقب : رد هنسانعم ناععوذ نما روند همدآ نالوا لیفک

 | كلا نویدم هلمازلا هبهسکر ی هنسنر هدننزو لیعفت ( نیضنلا ) هلیفک یا
 .ردیمزال كنو یمانعم كمدوا هکرید حراش هتمرغ اذا *یثلا هتنض لوقتردهنسانعم
 | هلعحاذا ءاعولا ىف *یثلا نعط لاقب : رد هنسانعم قموق هرحا فرظرب ییهنسنر و
 "ردهنسانعم كلنا لوبق ینیعضت هکردعواطم هنیعغت هدننزو لعفت ( نمضتلا ) هيف

 قلوا لتشمو یواح یب هنسنرو همزتلاف هتم غیا ینع هنعضتف "یفلا هنن لوقت
 هدننزوظعم ( نمضلا ) هيلع لقشاامیا كباتک هنعضام تمهف نقل ردهتسانعم
 تبرب ی كریغاک | هک رونلوا قالطا هرعش لوش هدنح الطصا عیدب لها

 عارصم نکل ردم زال یهیب هسیا لکد روهشم نکل هوا شلوا قاحملا
 اإ هس لوش كلذکرخالانم تب هب نعطاذا نعضمرعش لاقي ردزاج نیعضت هللا دحاو

 مرقم هلوا نوهمو فوقوم هنیدءبام عام كنم ویقمو انعم هکرونلوا قالطا
 1 ۴ ارالد ةعطقوبشا كن هت وعاب دشناع هکر بد

 ""اقلخ نم "لحایح نم انلا دبا قنعق طرقلا تح لاغا افاک
 اقرتحافسعشلا لببق ایرثلا تحس ارتتسم جملا دو ۴یف ید مج 1

 رونلوا قالطا ههژاوآ نایلوانکع فوقو ورهیسلش وق یند هزاو سس ناو

 ( نعقلا ) رخ اب لصوب ىتح هيلع فوقولا عاطتسيال ىا نعضم توص لاقي
 ( ةنعضلا ) هبطىا باتكلا نعضهنموروتلوا قالطا هنلخادكنهنسن ر هلرسك هكداض |

 ا و تلم ر وکو شرم ةنمص هب لاق رونلواقالطا هتلعوضم هدننزو هفرغ |
 قشاعیانم لح رلاقب رون ده هتغشآو قشاعهدنزوفتک ( نعضلا )ةنەزىاةنضە اا |

 بتنکانم صاعلانورعن هللادبعلوقهنمو یکیضحرولک ینعغینجرونید همرتوکو' |

 هداهجمدآ رب تغب ینمزلاویمضلاناویدنهسنبتک نم یا ةمايقلاموبانتهلاهئعب ان ا
 هدنمابق موینآ العو لح قحهسردتادیق هنبرتفد مرتوک یتنسیدنک نوا كماقك |

 " | روتید همدآ التبم هتلع ېک ناصقنو رسک هدنندب نو ردیا ثعب قرلوا مرتوک | ۱

 ' © ( ةناعغلاو ) ( ناعضلاو ) ةلنيتحف ( ىلا ) هدسحق ىلتبمىا نع لحر لاقي

 لولعم ( نوعضلا ) رونید هکلمرئوک ردرلسا هدرانوب هدننزو هباخ-و باح» |
 هتب رذ نالوا هدنبلص كنابابو انوبخم یادیلا نوضموه لاقب هنمو رد هتسانعم |
 رونیدجیثالم هرلتب رذ نالوا هدن ر دص كنانآ هکهتنرد نیم اضم یعج رولوا یالطا ۱ ۱

 نوعضمو ل وصل بالصا ام یهو نیما عینع یبنها ثیدحلا ۳ ES یاد ۱
۱ 7 ent 

۳۹ 

N. 
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 هلدانم ( ننسلا ) روسد همدآ نالوا هرزوا روک ذم فس و 1 ناطشلاو (

 | ةيحان ىا نفطق دمفلاقب : رد هنس انعم هیحا هئوکس كندمش* نغو یرسک

 | - طبا حراش رد هنسسانعم لبلا طبا ردفجهلوا یسوتبوف هکروئید هنغنلوق غاطو

 | نفط هل هب لاغب : ردهنمانعموزرآو قوشو لیمو ردشلبا هثطخ یتسهض لیلبا

 | خدوب هدننزو هنیفس ( ةنيغضلا ) ردهنس انعم هئبک ودقحو قوشو لیمیا
 ( نغضسلا ) دفح یا ةنیفطو نغم هردسق لاقب : رد هنس انعم هنیک ودقح
 | مبارلا بابلانم انغض . هیلع نفس لاغب : رد هنس انعم قلخب نیک هدنورد هلنیتعف

 لعافت ( نغاضتلا ) لاماذا ایئدلا ىلا نغم لا : ردهنسانعم كلبا لیمو دقحاذا
 ردهنسانعم قمتوط نیک هدنرلنورد هنیرب یرب هدننزو لاعتفا (ناغطضالاو) هدننزو

 هنثلآ قنلوف یبهنسنر ناغطنماو دافحالا ىلع اووطنا اذا اونغطضاو اونغاضت لاقب

 هدننزو بحاص ( نغانصلا ) هننسحتحهذخا اذاهنغطضا لاق : رد هنسانعم قلآ
 نفانم سرف لاض هلوا لیا زاربا ینرودقم هجفدغلوا برض هکرونید هنآ لوش

 ۵ یضراف یرکا هدننزو هحرف ( ةتغسلا ) برا 9 هب رج یطسیام ن ناک اذا

 رونيد هنالسرا هلبغف كداط ( ینیغضلا ) ءاجوع ىا ةنغط ةانق لاش رونيد
 نفلاغ : ردهنسانعم كلك هغلوا نیشنمه هنعاججرب هدشنزو نفد ( نغسلا )
 لاقي : رد هنسانعم قمرقجو مهبلا سلجم مهانآ اذا ىناثلا بابلا نم انغنم مهبلا
 یضقاذا هنحاح نفن لاقب : ردهنسانعم كمروت شياو هب یمراذا هطئاغب نفط

 قعراچ یرب هلبغایا هودو اهعماج اذا ةأرلا نفع لاقب : رد هنسانعم كليا عاجو

 ۱ ارغاو لج یروغوب هرزوا هقانو طبخ اذا هلحر ریعبلا نفص لاقي : ردهنسانعم

 | هلغايا هنعف كمدآرو اهبلع هلجاذا هتقایلع *یشلا نفض لاعب : ردهنسانعم كليا |

 هرب یهنسنرو هزج# ىلع هلحر برضاذا انالف نفص لاقب : ردهنسانعم قمروا.

 | نوحا قناص ینهقاو ا هب رض اذا ضرالا هب نغنم لاق : ردهنسانعم قمروا,
 ةفانلا عرض نغط لاقب : رد هنسانعم قلیوط بوروتک هبارار هلا لا ینرلهع

 | نساەسكا هلیغابا یدنک هسکرب هدننزو لاعتفا ( ناغطضالا ) بلحلل هعضاذا
 ۲ | (نفضلا) هسغ رخّوم همدق برضاذا.لحرلا نفطضا لاقب : ردهنسانعم قمروا
 یسهنج يکالسرا یکو رونید هرودو هدننزو رمط ( نفضلاو ) هدننزو فجه

 : رد هنسانعم قعشلمدرای هدننزو لعافت ( نفاضتلا ) روند هنادانو قجا كوي

 رونید هغواق لاط هک هدننزو ردیح ( نغبضلا ) اونواعت اذا هلع اوقات لاق
 ندفیضدوخای هنغیدلوا یعبات كفينس هکرد هدئاز یفون ارپ ز یدنلوا رکذ هدنماب ءاف.

 یون هلکلیا ذخا ندلوا یانعم راضغب هکربد حراش ردنراشا هنغیدلوا هلضف

 | یلوا لیفک هدشنزو نما ( نعضلاو ) هدننزو ناما ا( ناخ ) رولوا هیلصا
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 ( نابطضالا ) ردلیبق کیا ( نانضنونب و ) ( ناضوتپ ) ردیردب نطبرپ ۳
 - اثعم كمرونوک بولاح هنغلاراروکوب هلفنل وق یەم سنار یدو هدننزو لاعتفا ۱ 1

eر لوم هر ا  

 كغاطزب لتیمف ( یصضلا ( هلتبنف زد نش یدرفم تنوبوآعابسنا ةريثكلا

 ر "هقتشب هد هدابو زدغاطر هدن رق هکم هدننزو نارکس ) نانخض ( ردیدآ

 ندهدبس ناو زدیدآ هدلیرب ها صف كن هامهم یاح و ءلدانض( نصصلا )رددآ تكغاط

 ییدلبآ دارا هدنس هدام نخ هلیج كسب رهوح نوحا داهشتساو ردلوقنم

 كلادو ىف هلداص ( ندطلا ) ردفحتم نلوق كن امهدحا هلکلیا داشنا قس

 نم اندض هئدض لاقب : زد هنسانعم كلا لیهسو حالصا یهنسن ر هلئوکس ||

 رذغتموم هم. هن ژو یکن( ید ) هاهنسو ةا اذا قالا بالا ]

 هلغلوا دئاز یرلنون ردزلغاط کیا هدنرلنزو نالس ( نایدضو ) ( ناودنض )
 هدننزو ر دخ هليا هتم ئاز (.نزبضلا ) رونلوا هداعا هدنشاب لتعم

 ظفاح یا نزبتض لحر لاق روند هم دآ 4نلع دمتعمو نیما و ظفاح

 كاذک ًلایعو هدالوا یا هنزنص منه لاتقي رونبد هنلايعو دالوا كنبشک و ةقن

 نزینم وه لاقب روتید هزاب رظعو روند هقاس كالاجو دلحو روند هنبرلکیرش |
 هنغلارا .جاغا یرلکدید دعاس هلحاغا نالوا هدنس هئروا كنهرکبو نا رخ رادنبیا |

 یسهحوزرکید كنبزدب هکرونبد هنالغوافلخانلوشورونباد هنسهراب رقابنانلواراوتسا |
 نزبنع وه لاقب هلوا زدیا دضق هلتنابخ هنفلنا ینعب هبلیا هجازم هنبردب هدنباب |

 روند هب هک ندا هجا همدآ نکحوص ندوبقو هنأ راف هجا ناکاذا هيا

 رونیدهآ شءاعشا هغارسق الصا هدننزو راطب ( نازبضلا ) ردیدآ نصر و
 هدنلا قرهیلوایم هداراو اطر "كمدآرب هلنئوکس كيازو یف كدا ( نتتلاز)

 یناملاولوالابابلاقم انرمض هنّرتَص لاق : رد هنسانعمقلآ بوکح یهنسن نالوا

 ءالبتنسا قمت هلص هلا ىلع یتسهلک ذخا هداروب هدیرنام نود هدبفام ىلع ذخا اذا

 تنبربیرب هدننزو لعافت ( نزاضتلا ) ردیبم هنبرردقن ایلوتسم دوخای هنساتعم
 نزن لاقب + رد هتسانغم.قعشا زغوا بوشتوط هدنباب قلا ییهنسن نالوا هدنررللا
 اعشش ناف "( ناطیضلاو ) هدننزو هحزحد ( :ةنطیضصلا )ا ابلاغتف ایطاعت اذا _
 .ok لقب رد ةع انمم كرو قر هداتنوا ی هدوکو زا زوما مقا

(er) عبار 7 

 _ (نظیتلا رل ۶ ةرثك خم هدسنحو هيبكنم مم کما نر ین ان اطیضو ةئطيض |



 هدننزو هرم (ذنوصلا) رديدآ هدلبرب هدنئلابا قارع طساو هرکه داص (دبنیسلا) ۱

 هوب زو فبعنم 4 رک كا همه ( نام ) ( ۰ ةمجلا املا لص | ) ٠
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 ةدیتعلا یا ةئوصلاب هعضو لاش رود هوطوق

 | انس لحر لا روید همدآ یلئراف هلویلسو فبعنم یا ناص لحر لا رونید ۱

 | || یا ناص وه لاغب روتید همدآ ولندب لزوک لبلق یماعطو نطبلا یغرتسم یا |
1 1 ۱ 

 | || یمج رونید هنم نوبفو رونید هفلموف يمب و ناو مطلا لبلقلا مسجلا نسحلا ۱

 | ر دیعم,ناضنأنم هکرد هرزوا یلوق شفخا ینایب كفلوم هکرید مجرتم رد نئاونم |

 | ردزناج هلنبن#و یک بک ارو بکر هلبن كن هرم یصف دانم رولک نأس
 ]| يجب رد هنا یوم ېک نیطفو نطاق هدننزو ربما رولک نیو نوا هره

 | كنەزه ( نانمالا ) ردراسنج مسازعمو نأنم هروک ههب وبیسو ېکز ع اموزعم
 ۴ اذآ لحرلا ناما لاش : رد هنسانعم قلوا قوح ینوبق كندآر هل رس |

 كناس نأسا لوقن : رد هنسانعم قمر بوجح ندرایجک یرانویقو هلان رتک | ۶ ۰ ۰ 2 ۱ ۷ 1 ت و
 ا همولط كوي ىرلكدتبا ریبعت قباب هللرمنک كدام ( یتئضلا ) نعلانم اهلزعایا |

 | هرم ( ةناضلا ) رلراقلاچ نوجا قمفج یغای بویق دروغوب هنجبا هکر ونید |

 ارپ ز ردکمرتوک بولاج هغتلوق کوب یلوا كلج بتا ینعی نضخلا مش نبنملا مث |

 | بس ءام لاقب رونب د هوص هجهقفوب نالوا زمنرآ السا هدرلنوب ( نوبضلاو ) |
  لجر لاقب رونید همرتوک نوبنعو هیف لعفال فوفشم یا نویضعو نیبنعو |

 یا نبنم هب لاغب روند هکلکسکا هلنیتغف ( نیلا ) نمزیا نویس |
 كمدآرب هدننزو هحرف ( ةنينعلاو ) هلال تاكرح كدانم (ةنبضلا ) سکو |

 ا ی را و بورد هننور تن هود هک رونبد هغلهدنورپ نالوا ندربکس هدننزو

 هل وا رحاع ندقمزاق هکرونید هرب كب لوش هلیرمسک كدا ( نینسلا ) رارببا دنب

 طبالا نیبام وهو هنینق هلقحا لاقب رونید هنغلارا كروکوب هلبا قتلوق هدندبو
 هلوا رغنرآ السا هکرونید هبوص هقفوب لوش هدننزو نبغ ( نبضلا ) مشکلاو

 نبلم هلا هلمبم هکرد هنسانعم كلبا فرسو عنم رولوا ردصم نبنعو رک ذیساک
 کوب و اههنمو اهفک اذا لوالا بابلانم انبن ةيدهلا نبض لاقب ردتغل هدنظفل
 طبالا لبلا لوا هنمو : رد هنښانعم كنرئوک بولاج هنغلارا روکوب هلبا قتلوق

 هلکلک روتف كر هدیک هدعب رولوا هدنرب یطاشنو توق كلماح هد هلهو لوا
 هدننزو فتک ( نبضلا ) رولپ ريص هب یغاشا ید هرکص بونا هجغاشا

 هشادلوب ضارب هشبا نایلوا یددمو عفن اعطق هنشادلو و روند هنلايعو لها

 ] الو هبف ءانغال ىا ةثبنمو ةنبنم وه لاقب هبلوا یتعفنم یریغ ندقلرغا هكرؤتب د
 |  اذا يىللا نبضا لاض : رد هنسانعم كن هرم ( نابضالا ) هاقفرلانم ةباغك
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 قتلوق هدننزو بارغ ( نانصلاو ) هل رسک كداص ( ةنصلا ) را روق كما |

 هطبارفذ یا ماملاب هناصو هننص لازا لاق رولوا نتنم ودب هکرونید هنس هحار |
 لاقب : ردهنسانعم ققوق دب یغتلوق كمدارب هلرسک كن هره .( نانصالا ) |

 : رد هنسانعم قمردلاق هیاوه ین ور ندنوخو ربکو نانصاذراص اذا لحرلا نصا |

 لاقی : ردهنسانعم قلراط بونل هکیواوا ربکت هفناب هشاذا نالف نصا لاش |
 | لاقب : رد هنسانعم كيا رابکتسا هروغو هلغلوا هبک هقانو بضغ اذا هیلعنصا

 لاقي : ردهنسانعم قلوا ریغتموصو لعفلایلع تربکتساف تلج اذا ةقانلا .تنصا

 الالم نصا لاقي : ردهنسانعم كلا رارصا .رزوا هنسنرو ریغتاذآ هالا را
 هنسهسک |هلیشاب بوشلیا هننراق كنسانا هلکموس نولوق هدننراق كغارسقو سصا اذا
 , اهنطبق اهدلو بشناذا سرفلا تنصا لاقی : رده:سانعم قم ردشقاق یرغوط

 لاقی رونید همدآ لفاغتم هدشزو مصا ( نصالا ) ابن اروخف هسأرب عفدف
 عاص2یانانص لحرلاقیرونبدهمدآر دا. هدننزو دا دش(نانصلا )لفاغتمیا نصالحر

 ( نایصلاو )هدننزونوع(نوصلا)ردیدآ عنصومرب هدهفوک هدننزونیکس ۳ نینص )
 هناص لاقی : ردهنسانعم كلا هاکنو ظفح هدنرانزو هنانکو باتک ( ةنايصلاو )

 رسلعن دوخای ندقخ رمشاط یغایا كنآو هظفح اذا ةن ایصو انایصو انوص هنوصپ

 لاقي : رد هنسانعم یعصب هلیجوا تكنغنرط هلغلوا هدر زآ یفترط ندنخپ دلوا
 هدننزو لوقم ( نوصلا ) یفحوا یو نم هرفاح فرطیلع ماقاذا سرفلا ناص
 هدنوب سپ رد هنس انعم ظوفح ردل وعفم مسا هرزوا یصا ( نوصلاو )
 یندو هدننزو لاعتفا ( نایطص الا ) رد اچ لالعا مدعو لالعا
 ( ناوصلا ) هئاص أذا هن اطصا لاقي : رد هنس انعم كلتا طفح
 طفح تاسوبلم هدنحا هکر وند هنادماج هلال تاکرح كداص ( نایصلاو )

 وهو هنایصو هناوضق بوثلا لعح لاق رد هر وات همر های هدا روتلوا |
 یرثکسا رونلوا قالطا هدعقمو رد هدننزو هداذش ( ةناوصلا ) هبف ناصیام

 ردناوص یعج رولوا کحو یناق هکردیسا شاط عونرو نوجغبدلقص یهطرض |
 هدهفوک هلرسک كداص ( نیصلا ) ردق>هلوا یثاط قغاچ هروک هننایب كحراش

 ردیدآ متموم کیا دلع مان یکییکوت ردیدآ ومر هده رینگ
 هاروا ردراینابطمو رلقبط ینبج هک هیذیص *یناوا ردیدآ تکلعرب هدننهح قرشو
 روفنف رد"رعم ندنآ نیص هکردیس هکلوا نيج «روک هننایب كحراش رد وسنم
 رییص هلبیرعت هب هب یسد] زمیدیا ربعت ینیس هلیبسراف ظفل الاحو ر دفورعم ییبح

 رونی ھا یاب هدننزو با رحم 1 ناوصلا رد هلتبست بازو ید یرلکدید
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 ینون هکردلیعف ندنس هدام نوفص .وخایرد هدئاز ینون هکرد نیلعف ندنسهدام فص |
 هدنلبفامكنون یرب رولوا یراج بارعاهنوک یکیا یک یلاثما ید هدنوبسپ ردهیلصا |
 نون یرو رونید نوفصو نیفص رولوا حوتفم اعاد یک تمالس عج نون بولوا "

۷۰ 

 روید ینافاس و ینافص هدننبسن ردیوسنم هاروا ینافاسلا نسحن دبع نا

 | ردندحو دهازینوغپسلانوغیسنب میهاربا ن نما و ردیب رعم نایئافج ناییافس و
 | ردپسابروط هکرونیدهنباف كنهباخ هلیحف و هلبلوکس كناف وی لداس ( نفسلا )
 | هفجرافد لزق نافج ندنزغا كنهود شبرسا و رونبد هبارغس تكحهب ماعط و
 | هدربخا یاهم یکیا هلا نفص هدنزو هرمت ( ةنغسلا ) هنسانعم هقشغش روند
 | هدنلکش هرهطم هلی لداص ( نفصلا ) روند هنسهطناح نابوج و ردیفدارم

 هکرونبد هنسهطناجنابوج و رونلآ تسدبا هلکنا هکرونید هفیربا شلزود ندیرد
 | تآ هدننزو دوعف ( نوفصلا ) ردبا منسو یتاودا و داز هنجا بوزود ندیرد

 سرفلانفسلاقب : ردهنسانعم كمکید ینغنرط یجندرد بوروط هرزوا یغایا جوا
 ینرافابا مدآرب و ةعبارلا رفاح فرط و مئاوق ةئالث ىلع ماقاذایناثلا بابلا نم اوفص
 | هیمدق فص اذا لحرلا نفص لاق : ردهنسانعم كلا فص بوروتک هارآ رب

 | ( نفصلا ) ۳ اذا ضرالا « نفص لاقب : ردهنسانعم قمروا هرب ییهنسن رب و
 | یسهلوفم یرآ هکرونید هنباو هبوب لوش و روند هنبکا نالوا یسهلبنس هلنیتضف
 ۱ بست )رب اقلیم برروی نوف دک نم رقا ره وندراقلتوا نا وی

 ۱ : رد هنسانعم تعدیا :نفض .ناویح یسه وغم یرآ هدنزو لیعف

 ۱ REE هلاصف ( هنفص ) نفصل اذجخا اذا رونزلا نفص
 | ردیدآ هدلب رب هدنلحم مان هيلع هدنراید میلس ون هدننزو هنیهچ ( دن
 | فل م ردبسا كنس رف ینادمهلا مرح نب كلام هدننزو بحاص ( نفاصلا )

 هکردرمط ندیک ندنزوب ځا كطوب لواو یدلیا توکس ندرمط نانلوا ریبعت نفاص
 | هدننزو نیجس ( نیغص ) رولوا رهاظ ندنس هتروا كغوبوط یکه د زوب جنا

 هلام رک نینولاریما قلاباماهدنآ هکر دیس عنصومربهدنرانک تارف ریمدن رق هقر

 تن رج یدلوا عقاو هروهشم ةيظع ةعقو هدنن نابغس یا نب ةيواعمو ههحو
 هدرفص سا دعبنم هلفلو عوقو هدنس هرغ یرفص هام كنس هنس یجد زوتوا

 یسهلکنیفص وبشا هروک هننای كحابصم هکرید ججرتم رلیدلوا ردبا زارتحا ندرفس

 هنکدس هود هلددشن كنونو یرسک كداص ( نصلا ) رولوا بارعا فرح
 | هكردغلوار ولا لو نالواباوص ردطلغ رلهفحن وب هكر دحراشهنسانعملبالا لوب رونبد

 ندنرلنوک زوج درپ نصو رردا طلخ ههودا رولوا کدس كناش وط هطا
 سرقت e .د هرتالک هنوکرب هدنزرط تبسو ربیع كنوک یکتوا
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 | طبلع هلا هبقوق یان ( نتوصلا ) یدنلوا رکذ هدنباپ داص رد رهش ناهفسا
 هسک انو لیخ# ردقوب یریظن كنوب هدب ره مالکو ردتغل هد هلیحف كناتو هدننزو
 بابلا نیم انه هنهص لاقب : ردهنسانعم یتمروا هدننزو ن ( لا ) رونید
 نعم لا : : رد هنسانعم كليا لاصشوخ هلحالصا ىت ساوه رش اذا ثلاثلا
 هنصص لاق :  ردهنسانعم كمرب و هنسن هل | باق یرلکدید نو حما اذا مهن

 نحصو لثساذا لحرلا نعم لاقب : ردهنسانعم كفلیدو نحمي اشيش هاطعا 0

 هیهساک كوب و رولوا هدنزرط قبط كجوک هکرونید هنفوح كنغا رط رطافو تآ
 سعلایا نکلا نم انلکا لوقت ردندانعموب باق نانلوا قالطا نم الاح روند

 لیزو اهطسو یا رادلا نصف دعق لاش رونبد هنب رب هنروا كنهن اخو میلضعلا

 هنب بیر بولوا ندرقاب رونید نان هنسکیا رونید هن رب كزاس نانلوا ریبعت

 ( :انصلا ) راردپا برض هدنضلارا تب ون یرلرتهم ءارزو یرنک | رارالچ
 یرلکدید هرومالص هدیکرت هلل رسکو هلبحتف كرلداصو هللا دمو رصق ( ةءانحلاو )
 هدعب بودا لر هعلوا بم ارت وط فک تن ولوو یرلقلاب هدرخ هکرد

 ےھمعطا لافب ردملصم ییهدعمو یهشم هماعط رلردیا لامعتسا بوزوسو بویقلاچ
 هدننزو هسنکم ( ةفصصلا ) راغصلا كمسلا نم ذی مادا یهو ةءانصلاو ةانصصلا
 یرلکدید هرح هدننزو هفرغ ( ةنحصلا) رونید هاق هنوکرب هدنزرط قانج یصپ
 نکهبتهدننزو روبص ( نوعلا ) رونید هرب هحزود نالوا هدرهبت قلشاط هراق

 چا كغلوق هدننزو ءارج ) ءانعصلا ( حومر یا نوع ةقان لا روید هب هقان

 روند هنالترص هدننزو لقبص ( ندیصلا ) رولوا ویمنصی کروند هند كني ز وب

 هثسانعم بلعث روند هب یکلتو روند ههاشداب و رونید ههو دیلکش وتقوط قیصو

 ا ینآو بولاب هوب نوجا یدنک هدننلآ رب هکر ديما روناج كحوک عونر و
 یحرحو رونبدهکحروناج نانلوارکذو هبیکلت دوب هلا هددشم یای (یناندیصلا )

 تو ولنوی هجا هدننزو بدرا ( نوعصلا ) یک ینالدیص رونبد هب یسفح و
 كنه مه( ناعصالا ) ردهنوعص یوم ردقلطم لوقلع روند هنشوق هود ولشاب
 نعصا لاق : رد هنسانعم قلوا كسکا یلقع و كحوک یثاب كمدآ رب هلل رسک

 هجا هنسن ر هدننزو رارجا ( نانعصالا ) هلقع صقن و هبأر رغص اذا لحرلا

 (ةنعصلا ) فطل و قد اذا "یشلا نعصا لاق : ردهنسانعم قلوا زا و فیطل و
 ةلل وم یا هنعصم نذا لاقت روند هغلوق نالوا فیطل و هقفو هدننزو هرم

 ید هدیکرت هکردیب رعم یسراف ةناغچ هدننزو هباعس هلاهیجعم نیغ ( ةنافصلا )
 هلبصتف كداص ( نایناغص ) ردکورتم هدراراید وب الاح ردزاس قورعم رلربد هنافج

 نسح هغللا ظفاح و ماما یحاص هربنک فیناصت ردتالو كو ر هد رپلا ءاروام ۱

 سا لا
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 أ ,ةنوشا ورهج لاقب :رونلوا .ربپعن همانوط هکر وند هب یک شانوط هدزکد نوا
 | یلفع كمدآ ر هدننزو لعفن ( نوشتلا ) رصلا ىف داهسلا ادعم ابكر یا ةريئك

 | .نوع ( نوشلا ) .هلفع فخ اذا لحرلا نوشن لاغب : ردهنسانعم یقلوا فیفخ
 هرزوایناب كراش هکر دهنسانعم قجآ یبیناج یی دید ناش هدناب كندآ رب هدنزو |

 | هکرولوا هسک قذاح هدنابلوا هلکلیا ثدح كحو هرزوا یغامد كمدآ شعب |

 جارخا هبیرفن رب یکجوب لوا بوجآ ردب رلکدید نأش هک نرزوا كغامد هلنلوهس

 | هلا و ندحراوج ( نیهاشلا ) ابلوثش جرفب یا سژرلا نوشب وه لاغب ردبا
 صوصخم هراهاش لسالا ف ردیسراف هروک هنناب كراش ردیبسا شوق فورم»
 | .وزارن نیهاش و رونید نیهایش و نیهاوش هدنعج ردشفلوا تبسن هرانآ هلغلوا
 | وزارت هکهتن ردبسراف ید وب هکرید مجرم هنسانعم نازبلا دوع رونید هتلوق |

 پویلهکل ییهنسن رب هکر دیفلام و هدنزو نیز ( نیشلا ) روند هدهنکلبد
 | هلنیشرسک ( نیشلا ) هنازدض انبشب هنیشب هناش لاق : ردهنسانعم كلبا بویعم |

 .هدظفلت ینعی رادهرم ندن رلتفص هیشفت و غنت ردفرح رب ندهسوم# فورح

 جرفم ینعی رش یحرخم و ردنعضتم یئوص نایرج هدنلاح فقو بولوا یراشتنا
 | قمزاب فرح نبش هدننزو لیعفت ( نیبشتلا ) ردهدنراوج مج جرخ هکردخ
 ردندح نش نب ذاش ردنداعسا نیش و ابتک اذا هنسح انش نیش لاق : رد هنسانعم

 بیاعم هلیعف كيم ( نیاشلا )۰ رد یسلدنا رعاش رب ىنيشلا مامي نب سیردا و |
 نساحو نمسح ردیعج كنلنفل نیش هرزوا سابق هنیغ ارهاظ ردهنسانعم جیاقمو |

 ردیدآ هبرق رب هدرصم ( هاش ) یک |
 لافب :ردهنسانعم كلا فرمص و منم هدننزو نيغ ( نیصلا ) ٠( داصلا لصف ه) |

 | یرافیشآناینیوا راغ هلاقیشآ و اهعنم و اهفک اذا ینانلابابلانم انیصانع ةيدهاا نبص
 | یهاوخد هکا ردهنسانعم قمت آبودلزود هرزوایارم یراراز ناینوا هلوط و درن و |
 ءانصلا ) ام برضف هفکق امهاوساذا نیتبعکلاماقلا نیص لاق هروتواهرزوا |

 | هب ماقم هکرونید.هنلا ؛كمدآ نابنوا راغ هرزوا هجو نانلوا رکذ هدننزو ءارج

 (نوباصلا ) هیلبا هلاما بوک ا. هفرطرب هلبب رقنرب نوجا كليا هبلغ بودبا ردغ |
 هدحابصم هکربد مچرتم ردندب حرقمو سبایو راح یتعیبط ردفورعم هدننزو نوراه

 هکردموس هرزوا قلوا لوعاف ندروک ذم نبص نالوا هنسانعم عنمو فرض |
 (ینوباصلا)روتبد دوهرپ اک |هدیسرافردبا هلازاو عنم یخاسوا ندندب ارپ ز ردهفلابم
 ر هدننزو نوهج ( نوبیص ) ردنداب دا ( ینوباصلا نا ) رد۵ رقرب هدرصم
 ندهنسنرپ هدننزو لاعفنا ( نابصنالاو ) هدننزو لاعتفا ( نابطصالا ) ردعضوم |
 (نابسا ) فرصنا اذا نیصناو هنع نبطصا لاقي : رد هنسانعع قلوا فرصنم "

 ناهفصا
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 " نامو دیلولا د ورعو دلاخ ن ةبقعو ردیاص یتشلا ة نب رع نب صفح و

 لثلا هنمو رد رد كتعاج ر یصقا نب نشو ردرلث دح نوبنشلا یعباتلا بببح نیا

 رعاش ما ینشزوعاو یدنلوا ناب هدنسهدام قبط روم لثم « ةقبط نش قفاو

 لاقب : ردهنسانعم ققغاط یخد وب هلرسک كنءمه ( نانشالا ) ردندتعاچ لوا
 تقلخا اذا ةبرقلا تنشا لاقب : ردهنسانعم كيلسا هب رق و ابنش ینعع ةراغلا نشا
 هنا رطقیا ءالانینش عطقنا لاق : ردهنسانعم قمالمطوص هدشنزو ربما ( ننشلا )

 نوسلوا یکسا هدمولط رک و هزا رک روند هدوس شوق وص هنیرزوا و
 هدسننزو بار ( نانشلا ) رونید هبوص نایلماط هدشننزو همام ( ةنانشلا )

 ءاملاقب روید هبوص قوغوص و قرفتم یا نانش ءام لاق رونید هیوص یدنجاص
 رونید هبه رف کسا كجوک ید وب هلیصف كنيش ( ةنشلا ) دراب یا نانش

 ردیبقل نرهر مان دلاخ نب بهو ( هنشلاوذ ) ردیبقل یلهالا دلاخ نب بهو و
 باصس ( نانشلا ) یدبا رشاط هرق یکسا.ر هدننای و یدبا ردبا كلت رهو امتاد
 ماش هدننزو باتک ( نانش ) ردهنسانعم شغب هکردتفل هدنسهلک نأنش هدنن زو
 لحر لاق رونید هزوس هدشنزو روبص ( نونشلا ) ردبدآ یداو ر هدنیارت

 لوزهمیا نوش لحر لاقب رولوا دنص هلکغد هلوزهم و قرآ و نیس یا نونش
 لجلاق رونید ههود كکرا نالوا نوز هو زوم هن و ردهنسانعم عیاجو جا و

 جازتما هدننزو لعافن هلون ديدشت ( ناشتلا.) نيمسلا و لوزهملا نيب ىا نونش
 : رد هنسانعم قعشرو بولیزو یرد و اجزتما ادا اناشت لاق : ردهنسانعم كليا

 اذا ةب رقلا تناشت لاقن : رد هنسانعم كیکسا هب رق و منش اذا دلجلا ناشت لاقب
 ؛ رد هنسانعم قعشرو بولیزو یرد ید ون هدننزو لعفت ( نشتلا ) تقلخا

 اذا ةبرقلا تننشت لاقب : ردهنسنانعم كيلسا هبرق و نشت اذا دلج لا نشت لاقب
 اذا لحرلا نشتسا لا : ردهتسانعم قلنویز بولبقرا ( نانشتسالا ) تفلخا
 هب رقو ماع اذا نیللایلا نشتسا لاقب : ردهنسانعم قلوا دنموزرآ كب هدوس و لزه

 هدننزو هنیهح ( هنینش ) تفقلخا اذا ةبرقلا تنشنسا لاف : ردهنسانعم كيکسا

 (انش) ردبسا كنبردب یرصم "یراق ما بالقس و ردنطب رب ندنسهلببق لیقع
 هدننزو هحربز ( ةنشنشلا ) ردیدآ عضومرب هدزاوها هدننزو "الا هلبرسک كنبش
 یا محلانم 2 ةنشنش تلکا لوقت رونبد هلا هراب رب لوقیلع رونید هتا منیچ رب
 هيا نم هيف لاش : ردهنسانعم تداع و بأدو تعیبط و هئم ةعطق یا ةَعَصم

 * مرخا نم اهفرعا هنشنش » لثلا هنم و حراشلا لاق ةداع و ةعیبط یا ةنشنش

 ءافج یا ةنوش ةأرما لاق روند هئروع نوب و نیفشاش هلیعف كنيش (ةنوشلا)
 داهح و اع و ةلغ نرخ یا ةنوش یب لاق رونید هنرابا هلغ هدههرمصم تفل و



 أ یجاص هدنن زو بارم ( نامشلا ) تمشن اذا هرعش ناعشا لاغ : ردهنسانعم

 | (ذنغشلا ) هثعشا هرئاث یا سارلانامشم لحر لاغب رونید همدآ ناشبرب و قنغاط
 ۱ هفوبح هزاو هنسانعم هراک روني د هنکوب هنرآ رب هدننزو هفرغ هلا همسح نیغ

 هکر دیفدارعو هدننزو هب رغش ( هل رغشلا ) هدنن زو درمص ردنفش یمجج رونب د

 هبرفشینع هلرغش لاغب : ردهنسانعم قمقب بورونک هبهمرص ییمصخ یم روک
 رونبد همدآ تناطف لهاو كرب زو لفاع هلیئوکس كن فو یصف كنبش ( نفشلا )

 رظتنمهنناربم هلینافو ینعب ندهزوک یتئاربم كمدآ رب و لفاع سیکیا نفشوه لاقب
 (نفذلا ) رد هنسانعم راظتناو هئاربم بیقر یا 4 نفشوه لاغب روند همدآ نالوا
 هد زو دوعف ( نوفشلا ) روند همدآ كرب زو لفاع یندوب هدننزو فتک

 یب زوک دوخاب قغاب هلبهجو ضارعا لوق ىلع قمقب هلبغرپ وق زوک همدآ رب
 هنفشلافب : ردهنسانعمقغاب هلل رظنتها رکبوینلش و خدوخابقخاب يک ب جعتم بو ری دلاق
 ىف رظنوا هبنیع رخوع هيلا رظن اذا عبارلاو ثلاثلا بابلانم انوغش هنغشو

 ( نوفشلاو ) ( نفاشلا ) هراكلاوا بجعتلاک هبلا ارظا هفرط عفروا ضارعا
 هجرحد ( ةنتغشلا ) رونید همدآ ندبا رظن هرزوا روکذم هجو هدننزو روبص
 هلفاق ( ناقشا ) اهعماج اذا ةأرملا نتغش لاقب : ردهنسانعم كلبا عاج هدننزو
 هلام لف اذا لحرلانغشا لاقب : ردهنسانعم قلازآ یلام كمدآ رب هدننزو مارکا

 هموع( ةنوفشلا ) اهللق اذا ةيطعلانفشا لاقب : ردهنسانعم كمرب و هبطع زاو

 بابلانم ةنوقش تنقشف ةيتعلانقشا لاقب : رد هنس انعم قلوا زآ هبطع هدننزو
 (نيقشلاو ) هدنزو فتک ( نقشلاو )هلبق كنيش ( نقشلا ) تلق اذا ساخا
 سابعو لیلق یا نیقشو نقشو نقش "یش لاقب رونبد هبهنسن هجزآ هدننزو ریما
 (هنادکشم )ردرلندحم هدننزو نایدادشهکنایناقشلا لنغلان ساو دج نی دجا نا
 یدلوا بلقم هلقلوا هحصارلابیط ردیبقل كن دحم مان ماع نب هللادبع هلم كهم

 یوحلا ین ولشلللعوبا ردهدلب رب هدب رغم هلباهنیب ولش دوخایهلنیتعف ( نییولش )
 رفعحن نیسحیلعوباردهبرفرب هدنساضق دابارتسا هدناریاهلنیتصف ( نعش)ردیوسنماک |
 (نینوعثا)ردهدلب رب هدسلدناهلنیتف كنهددشم میمو كنيش ( تن ومش )ردنداروا ینعشلا

 (سیرج نوعئا) ردیدآ هدلب رب هدنساضق طسوا دیعص هلیس هفیص هینقو هموعضم زمه
 ردیدآ هبرقرب هدنتح هبرق ما فونطش هدرصم هلیسهینب رفصم و هموعضم مه
 ىلع ءالا نش لاقب : ردهنسانعم ققغاط هلدیدشت كنون و یصف كنيس (نشلا )
 ینوشوا هلالپاچ ندفرط ره هرزوا نعشد و هقرفاذا لوالا بابلانم انش بارمشلا
 نشو هجو لک نم اص اذا مباع ةراغلا نش لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمردتبا
 هلل رسک كنیش رولک نانش یمج هلباه رونبد یخدهنش رونبد هبه رق كجوک یسا



 ۳و

 نوسلوارفاتسم ك رکو .نوسلوا .میقم رک ردهنسانعم قلوا :لخاد هنعراریو هحوو
 .هدنن ز و روبص ( نوطشلا )  الغاووا اخس اراما اهلخد اذا ضرالانطش لاش

 کیا بولوا لوب یسیرافوب و راط یسیغاشا لوق ىلع رونید هب ویق نی رد یید
 روغلا ةدبعب یا نوطشرثب لاش رونبد هننالوا رولیکج هلا بیا کیا ندفرط
 "رونبدهبهنسن قارباو لغسالاةقيض یلعالاةعسنم یهو اینناجنم نیلبم عزنت یتلاوا

 هراکدب و ثیبخ هدننزو بحاص ( نطاشلا ) ةديعب یا نوطش ةينو ةورع لاقب
 هکردمولعم هدنن زو ناصمج ( ناطیشلا ) ثیبخ یا نطاش لحجر لاقب رونید
 :ردراو لوق کیا هدنسنهدام ناطبش هروک هنناب هدراصب كفل وم روند ود هدبسراف

 هج رلانع درع دوخاب قلا نع دیعب زددوخ ام ندو نالوا هنسانعم دبعت یر

 لوق رولوا لاعبف ینزو بولوا هیلصا یو هدنروصو یدنلوا قالطا نوعخیدلوا
 :قولحم نده را توق سبلبا رذهنسانعم قارتحا هکر دذوخأم ندنسهدام طیش ینا

 لوقرو رولوا دن از ینوئو نالعف ینزو هدنروصو یدنلوا یالطا نوعغیدلوا

 :راهشناهدنس هدام فلوم هک ندنوغاح ندطیش نالوا هتساتعم كاله هکردراو ید
 :یحاص درو ونع نيغزآ افلطم ناطیشو یدبا لیزارع یسیلصا مسا یدلیا
 یعی هب ادر ناطیش ضعبلادنعو نوسلوا نح ے1 رک و, سا رک روند دصحت

 غاد ولردربو ردفحهلوا هیح مسلاهفیفخ هنوکرب رونید ههبحو ردیعا رون اجرب
 ردق هریکس ندنرزوا یفلبوا هنکید ندنشاب یسهج اق كنمسق هود هکردیسا اف و
 هلا هحوتفم یاف الغلا ناطیشو یدنلوا رک ذ هدفاق باب قاطلا ناطیشو رولیصاب

 شطعلا یا القلا ناطیش ذخا لاق ردقل زسوص دارم هکردکع د ین اطیش لوح

 كلبا يلناطیش هدننزو جرحدت ( نطیشتلاو ) هدننزو هحرحد ( ةنطبشلا )

 نطیشتو لجرلاطیش لاقب ردن رابع ندکلیا لع یک یلع ناطیش هکردهنسانعم
 یاضم یرلک دید ناطیش دننزو هجرحدم ( ةنطیشلا ) ناطیشلالف لعف اذا
 همدآ نکح هلبیا ییهغوق ندوبق هلیسهش لعاف مسا ( نطاشلا ) رونید هروک ذم

 ( نانطش ) رولوا خجق كب هکردبدآ كنوا سنجر, ( نیطایشلاسژر ) رونید
 ( نئعش ) ردب دآ معصوم رب هلبعف كنيش ( نوطش ) ردیسا یداورب هت اصق |
 ((نعشلا ) ردیسا یردب كنیياصص مان بیوذ جیوروبا هدننزو رفعج هلا هثلثم یا |
 كنم ( ناعشالا ) رونید هغاربب نالیکود بولیغاط ندقلتوا یروق هلنیتعف ||

 نعشا لات .: ردهنسانعم شعشپاپ هحاص نالوا هدننلآ هلتموضخ كمدآر هل رسک |

 رعش لاقب رونید هچاص هدیلوژو ناشی رب (نوعشلا ) هودع یمان اذا لحرلا |[
 عاب ا یا نوعشم نونج, لاقي رولوا عابنا هندفل نونجم و ثعشم یانوعشم | ر

Jقلوا ناشی رب شروم شراف یجاص تكمدآرب هدنن زو اربجا  
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 | روبصا دوخاإب ردبمض روپسا هکر دبسا مط رف هل كنیش ( ناروسدلا )
 یازو كنپش ("نزشلا ) ردندح ناب راشلا هلادبع نی دمو رونید هنسیدنک
 | | .انعم یفلوا هدن مو رف بولب روپ كب ىدا ندک روب قابا نلاب هلبعف كن همم
 ||| نزشوافلطانم ادیدش ېعا اذا لوالا بابلانم انزنش لحرلا نزش لاقب : ردهنس

 ۱ | ىلا نرشلاش : ردهنسانع«یقل وا نیلافودرمسو ىئ افق هنسنرهدنزوهموع هنوزشو

 | نزشو ةظلغو ةدش یا ةن وزشو نزش هب لاغ و ظاغو "دنشا اذا ةنوزشو ازش
 ولی وخ نینچو اظلغ یا ضرالانم ازش اول زا لاق رونبد هرب درس كي و یناق
 | هقب اضهو تدشو ینلارسع یا نزش لحر لاش رونب د همدآ ولازم زرابج

  بناجو هبحانو فلخش یا شیعلا نم نزنش یفوا لاقب رونید هکلرید نالوا هرزوا
 1 بوک هطاسشنو قوشو دعبیا نزش امین لاش روند هغلقاراو ردهنسانعم

  طشت اذا مبارلا باسبلانم انزنش لحرلا نزنش لاقب : ردهنسانعم كما ادیب شیثح
 هکبک نانل وا ریبعت قشاو ردهنسانعم هیحانو بناج یخدو هلنیتض ( نزشلا )

 رونید هغبشآ یخدو هلیعف كنبش ( نزن ) رارانب وا راقجوج هکرونپ د
 لعف ( نزتشنلا ) ردشماللا دیبقن نکل بودیا رکذ ینرب كرلنوب یرهوسج
 دنشا اذا "یثلا نشت لاقش ردهنسانعم قمنلیناف بول و تدش هنسنر هدنن زو

 بولیکید هلتنوشخ هنس وشرف كمدآرب نوحا هدامرب یربغای نوا تموصخو |

 نزنشتو ردبلغا قلوا ندنلیبق كابتحاوب نكل [ اليتبت هبلا لتنو ] یلاعت هلوق |

 ۱ ةنزنشذآما لاق رونید هنروع سکانو هلبخت هدننزو هرم ( ةنزنشلا ) اهح ذیل |

۱ 

 اضقرب ندنلاسعا E E فی و هانک ( هناشش ) ردندصح ۲

 . رونید هباق نالوا ندیشفاسو ندینیح هلا هلمهم داص ( ةنوصاشلا ) ردیعا

 | بوکج ها بب هی تبع ( نسا ) ماع وا لیوط لبح یا نطش هد |
 كيدارب و نطشلاب هدم اذا لوالابابلانم انطش هنطش لاق : ردهتسانعم قلعب ۱

 اه نع هفلاخ اذا ةبحاص نطش لاقب : ردهنسانعم كليا تفلاخحم هندصقمو تس

 نزشنو اهريغو هم وصخ اف هل بصتن | اذآ هل نزشت لاش : ردهنسانعم قمروط

 اس تو ان رفت هبحاص نشت لاق : رد هنسانعم"قلاح هرب یدآ رب نی رشتو

 3یظنو ردهززوا سابق ءرعغ زدهدننزو لیفت هک ردصم هکرد حراش هعرص اذا

 ناتسش نب دبعس یبا نب یلع ردیمجتا مسا هلب رسک كنیش ( ناتسش ) ةلیخ یا

 هیوسقسو هکردحراش ردنیصاوش یعج یک راقبط یقین زاو روفنفو ینابطح
 *  اغرواو هبیا نوزوا هلنیتصف ( نطشلا ) رد دآ لحر رب هناوصاشو رد رعم

 . لاش رولک ناطشا یعج نوسلوا هصق كزکو نوزوا كرك ردماع لوق ىلع رونبد



۱۰۳ 

 عفدو درط ارهاظ ناطلسلا ةهحنم دلبلا طبضل ةيافکلا هيف نموهو دلبلا
 توادعوتموصخ هنصشو ردلوادتم هلیصف كنبش هدماوع ناسل الاح ردندنسانعم

 تموصخ دوب هدننزو ءار ( ءانصلا ) روند هلآ هلیوطرو : رد هنسانعم
 هدننزوهلعاغم ( ةنحاشلا )ةوادعیا ءانحشو ةنحش امي لاقي ردهنسانعم توادعو

 هایسهینب لعاف مسا ( نحاشلا ) هضغاب اذا هنحاش لاقب : رد هنسانعم هضغابم ||
 هلا ملط ] وبشا هدثب دح نحاشلوشو روند همدآ نالوا یوق ینوادعو ضغب ۱

 دارم ردعقاو هدندح [ نحاشموا كرشملالا هفلخعیم رفغیفنابعشنم فصنلا ةليل |

 توادعوغب هتعاج وتماهک ایوک ردهسکنالواتم اقرافموتعاجكرانو تعدبلها

 لعافرونید هب یک ولط هکردهنسانعم نوحشم هدننزو بحاص ( نحاشلا ) ردا /ا
 نوصشم یا نحاش بک لاقب : ردهنسانعم موتکم هکیک متاک ردلوعفم یتعع |
 بابلانم انحش هيلع نحش لاقب رد هنسانعم قلخب نيكو دقح هلنیتعف ( نحألا ) |

 هب هنسنره بولوا نیغراط امناد هدننزو لعمشم ( نئحاملا ) هيلع دقع اذا عبارلا |
 یاخ ( نوخشلا ) بضغتم یا نئحشم لح ر لاقب رونید همدآ نالوارولب راط |
 روید همدآ هد ر واس ورپ هکردهنسانعم مش هدنن زو نوصج هلا همګم ۱

 دوعق ( نودشلا ) یدنلوا رک ذ هکردتخل هدن او هدننزو شخشم ( نتخلا ) |

 ندنرلاا بونلتوق یرلب رواپ رفصو تآو قالغواو یزوفو یسب روی وهآ هدننزو |
 فلظلادلو عیجو ىظلا ندش لاقب : ردهنسانعم قلوا هنبراشاب هقشب یتغثسم
 ( نادشالا ) هما نع ینغتساو یوق اذا لوالا بابلا نم انودش رفالاو فلخاو

 هنشابهفشب بولوا ینغتسم ندیدنک یسیرواب ناویح راسو وهآ هلب رسک كنهرمه
 نسحم ( ندشلا ) اه دلو ندش اذا ةيبظلا تن دشا لاق : ردهتسانعم قم وا

 یعج رونید هن اوبح راسو وهآ شلوا هنشاب هقشب بونلتوق یسی روای هدنن زو
 ةيراج لاقب رونب د هزبق شمشت, یی ( ةن ودشلا ) رولک نیداشمو نداشم
 هعضوم مان ندش هدنع هکردرلهود لوش هلن اصف ( تایدشلا ) قتاع یا ةنودشم

 هکر درج شرب هلبعف كنيش ( ندشلا ) ردرلب وسنم هروغوب مان ندش دوخاپ
 هدسلدناهلیع كنهمجعم لاذو یصف كنبش ( هنوذش ) رولوا کچ هبش هنیباپ

 همحح لاد ( ةنوك ذاشلا ) ردندن ۲ یوصلا ةصلخ نب دمع هللادبعویا ردهدلب رب

 بويا وبا رولوا لومعم هدنع هکرونی د هبهدرو یلابن همصب هنوکرب هلا هحوتقم
 كحراشیدبا ردبا تراجت هلکنآ یردب ارب ز ردب وسنم هنعب ینوک ذاشلا ظفاحلا |

 هلن وکسكن ارو یصف كنبش .( نی رشلا ) رد رعم یسراف نوک داش هروک هنناب
 قشنا اذا عبارلا بابلانم ارش ةرضصلا تنرش لاق : ردهنسانعم قمالتج ايق ||

 رد هدلبرپ هدناتسس ربط هلنیتعف ( نرش ) قش یا نرش ةرخصلا ف لاش و
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 یندوب هلئوکس كجو ینال تاکرح كنيش ( نما ) روئلوا برش هدفدنلوا
 ةبعشیا مر ةثجش امهنب لاقب رونبد هنس هبعشو عرفو هنغادبو لاد كنهنسا ره
 قم وفیلآ بجاحو مهمرب ییدآ رب هدشنزو مر ( نجشلا ) مر
 هثسنح اذا لوالا بابلا نم انه ةحابطا هتنعش لاق : رد هنس انعم

 ؛ رد هنسانعم كلا كانغو نوزحم یمدآ رب هدننزو دوعف نومو صذو
 كنهرد دوخاب هرحا هرد نشو هنررحااذا انوصو انه انالف الا یه لاقب
 هل رسک كن همه ( ناصشالا ) رد نوصش یمج روید هلوب نالوا هدنسب رقوب
 یتاج هما و هن رحا اذا مالا هنصشا لاقت : رد هنسانعم كجا نوح ید و

 ( نجشلا ) ةنمشاذ راصاذا مرکلا نشا لا : رد هنسانعم قلوا ولمقلاص
 هنصشا لاقب : رد هنسانعم قلوا نوزحم هدننزو دوعف ( نوجشلاو ) هلنینصف |

 ( ةنجشلا ) نزحاذا سماخا و مبارلا بایلانم انوجشو انجش نشو وه نجشف |
 هدغاط و رونبد هنب رلمفلاص موزوا اعاچ نالوا هدک اکتو هدة هل رسک كنيش ۱

 ةانم دی ز نب فوع ن دراطع نا ةزیحش و ردبدآ مضومرو رونید هغالتح نالوا ۱

 - انعم كليا داي بورونک هرطاخ !یهنسنرب هدننزو لعفت ( نحشتلا ) ردیسا |
 قشمراص بوشپ ريک هنبرب یرب راحاغاو هرک ذناذا مالا نشت لاقب : : رد ةنس

 یلدوب ( ةنحاشلا ) ةفنلااذا رصشلا نهان لا : ردهنسانعم قلوا ىفلتج |
 | نحاوشو ردنحاوش یعج رونید هرب نالوا هدنسب رقوب كنهرد دوخای هرحا هرد |

 | كنهلمهم یاحو یصف كنبش ( نحشلا ) ردبمسا كنهرد كويرب ند ةبصر رايد
 اذا ثلاثلا بابلانم انحش ةنيفسلا نحش لا : رد هنسانعم قمردلوط هلئوکس

 1 + رد هنسانعم كمروتوک بوروس ندنسهسک | ی هنسنر یکرروس راکشو اه الم

  هنسانعم كليا ولطبط یربش هللا رکسعو هدعباو هلشو هدرط اذا هنعش لاقي

 كر هیلیا دیص یراکش یزانو اه الم اذا لیخاب ةنيدلا نصش لاق ردلمعتسم
 ۲ بابلانمانصش تنعشو بالکلا تنصش لاقی : رد هنسانعم قغوق یدازوا نوزوا
  هلرسکتنهرمه ( ناعشالا ) اثیش دصت مو درطلا تدعبااذا یناثلاو عبارلاو لوالا

  ونلرضاح هغلغاو اه الماذا ةئيدملا نحشا لاقب : رد هنسانعم قمردلوط یتدوب
 ۶ ردهنسانعم قغوصەننق یمقو ءاکبلل ًایهتاذا "يصلا نهشالاق : رد هنسانعمقخاب

  رولوا دنم هلغلوا هنسانعم قمریص ندنبق یحلقو هدغنا اذا فیسلا نعشا لا
 ۱ .ey رد هنسانعم قغاب هغ | قوا هسکر و هاساذا فبسلا یا لاقي

 ۱ هکر نوکرب هراوط هل رسك كنبش ( ةنصشلا ) هيمرب هلادعتس ی

 ُ تر هکرونید هطبانص نانلوا ریبعت یشابوص هدرارهشو رونید هفلع ردق كحهت

 وه لاقب رولوا یفاک هنصوصخ یطبرو طب كرهشو بوصنم ندناطلاس
 بلا
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 [ یا ] هدنزو فرش یابشلا )ردهدلبرب هدبفمهلیضكنءهنمه ( هنوبشا )
 (نتشلا)رولوا لق یلاتص و نو هکرونید همدآ وله رهح لیح هدننزو یامع

 نم انتش بوثلا نیش, لاقت ه رد ةنساتعما قموقوطز هلن وکس كناتو یضف كنيش

 هه زاح هدننژو رورص ) نوتشلاو ( )ِ نتاشنا ( هکاحو هعس اذا لوالا تابلا

 ( نونسها )۰ ندا نوت بوت لاغ رود هب ون نالوا مالم نونشو روند
 ر دعبج ود ر هدنب رگ رک ها طنا و رد,دآ نر هدیبلدنا هلا هم وعضه و ره

 سصق لوا رددآ .كغاطر, هدننب ًادکو بک هد هکم هدننزو باکس ( ناتش )
 (فکلا نتش ) ردموسم . هدم هدام:ی دک هکهتن رد هلا دم ین هلا
 هبام"ر ( هناانش ) ردکعد "فکلا ظیلغ هکردهنسانعم "فکلا نئش هلیصف كنبش

Oی زج (ینش ( رد درفو تدح هب "اش نب رفطظلا یا ن دع  

 كن همحجم یاخو یرسک نانو كنم مه ( نختشار) رد ه رقر هدر صم هدنزو

 رد وسنماک !یتخحتشالا ؛ تمندجا ند ند "دحم رد دآ اضق رب هدنساضقدنق رم هاف ۱

 "یربالا هدننزو هموع ( ةنوثشلاو ) هلیصف كن هثلثم یاو كنبش ( نثشلا )
 عبارلا بابلانم ةنوئشو انش تنئشو هفک تنش لاقب : ردهنس انعم قلوا نیلاقو

 3 ادیب تظلغ هدنرلق اد ود هلغم التوا .نکیت هودو تظلغو تنشخ اذا سماخلاو

 ( نئشلا ) لوشلا یعرننم» هرفاشم تطلغ اذا ربعبلا نئش لاقب + رد هنسانعم

 ظیلغ یا عباصا نئشوه لاقب روندهوضع نیلافویربا لینوکس كناو یصف كنبش
 نزرحو میا نش هب لابش رود هحودناو نزحو ۳ .هلنرتعف ) نیعشلا (

 كنهنسن ره اقلطمو روند هنن رالاد جاغا قلئح شعثریک_هننریرب یک همردشقوصو

 نالوا ولکنرد ییکرتوهن و 3 ذیساک نوحوذ ثیدحاهنمو رونید هنخاشو هبعش
 ثیدحلا هنم و رولکناحثاو نوح یرلعج رود هب 46و تحاحو روسد هب هقان

 كالثمو یدشلوا رکذ TEN انعم هبعشو و ضارغاو نونف یا نوحشوز

 ینراهود نوکرب یدباراو یلغوایکیا مان دیعسو دعس كنهسکر مانهبض هکردوب یلص

 دیعس بودا تدوع دیعس تقودعب بودبا تعزع هناجر یر ره هلدصق قمارآ
 . یدلوا دیمان یرد هلکم النا روهظ یربخرب ندنعسرب .الصاو بول وا دیدات
 كر هدا راذکو تشک هدهبداب هللا هسک مان ثراح ند هلببقرخآ هبص هرکمندندمو
 .هدنقونالف هکیدید ثراح هدتبحص یاننا بودادوعق هدنآ رادقمر و دورو هعضومرب

 ابلاح مدیشلنا تالئسا ییلسو زاسو لئق یاوجرب. هدتفابقو تروص؛وش دارو

 ند هدورسم فاصوا هبض هلکلیا زاربا یحلق نالوا نایم ردود ردکن آ عیلفوش 0

 نوجشوذ ثیدلا نام هدکدلیا نقی یغیدلوا دیعس لغوا ییدلیا لتق ن
 لالدتسا هبارخا هصق هللا هصقر یدلیا EE راځ هلا روم E رس

 ید دم ۳ حج ست رز هه ی
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 یدج كند ما هربفلانیدجمو ردهبرفرب هدنساسفورم هرمسک كنيس ( نانیس ) |

 . ( نینبسروط ) ردیما یدج كهلادبعنیلع ندنباعسا یناربط ماما كاذك رديجا
 ماش هللا ممف ( یبسروطو ) هلا دمو هلیعفو یرک كرانبس ( انس روظو ) ,

 ردیدآ رصذر, هلاب جواو نون یکیا ( هینیئنس ) ردبدآ تغاط رم هدنس هکلوا

 ردفاتفن هکوب یظفلروط ن لادنع کرد حراشرد نیثیس یمج

 بطخ هلیلوکس كنءمهو یف كنبش ( نآشلا ) (۰ ةا نيشلا لصف )
 ءارمایا كنأشام لوقت هدننزو بانک ردناشو ردنوئش یعجم ردهنسانعم لاحو ساو

 نأشو ردلوا دتم هد هنسلا ناش هلبلق هفلا هرم هکر د حراش كبطخو كلاحو
 یيمج ردنرابع ندرمط نالک یرغ وط هشاق ندشاب رو هبا رحم كسك سشبءزوک

 | نيعلا ىلا عمدلا یرجوهو هلأش ضاف لاق رولک نۇشو ېك سلفا رولک نوشا
 | تبا یجاغا یاب یریلکدید عب هدنآ روند هرط لوش عفاو هدراغاط شعب و

 | میت بنک هنسانمم سرلا لئابق لصوم رونبد هنسباچ كن رلکیک شاپو رولوا
 ضعب ردحورمشم وید روئلوا قالطا نوش هرانآو ردیوتحم یکیک شب شاب هدحم
 اوتل وا سرغ یماغاامرخ هارزا هکروند هرمط لوش نالوا هدنغاربط كغاط

 زمرباق لوقیع كلب !ینناشو لاح كمدآرب رزلول بست نأشو رولک نوثش یعج
 | هل ثرتکی لو هبرعشام یا ثلاثلا بابلانم ااش هناش ناشام لاق : رد هنسانعم

 اوا یتعنص املاد مدآربو هدصذ دصقیا هناش نأش لاقت : رد هنسانعم دصقو
 امدا راو هنحام لع اذا هناش ناش لاقن : رد هنسانعم كلشيا شيا لزوک هرزوا
 ۱ مهن ربخال یا مر نأشال لوقت : رد هنسانعم قمت وطربخ ندننیفیکو لاح

 ئا مهن دسف ال یا مهنأخ ناعال لوق : "رد هنسانعم كلنا ءابن ینشیا كنهسکریو
 راش ها راص یا كدعب نالف نأش لاقب : رد هتسانعم قلوا یحاص ناشو محرما
 ة اذا انالف نأتشا لا : رد هنسانعم كللا دصق هدننزو لاعتفا ( ناتشالا )

 الغ لاقم روند هناوح هزا ندبکزاو هدولط هننا هدننزو بحاص ( ناشلا )

 : رد هنسانعم قلوا نباش نالغوا هدننزو نبغ ( نیشلا ) "ات معان یا نباش

 : رد هنسانعم قلوا بي رقو اناش راصاذا لوالا بابلا نم انش مالغلا نیش
 همام (.هنابش ) رددا لحرر هدننزو هیایحس ) هاش اتد اذا *یشلا نیش

 دج نب نجرلادبعو بتاکلا ینادمهلا ةنابشن لضفلای دجا ردنداع-ا هدننزو
 ابا ) ردراندحم هنابخن كالادبعن "خو ردیبحاص ورح هدئیدح نف هک هنابش
 ۱ ثیدح عام ندبراخم ماما هکردراطعلا دجم ی نی علادبع هدننزو ادادخ ( نابش
 | او رفعج یمسا دوخاب رددقرف نجا رد هدننزو نامر هکنابث ردشلنا
 لاق رع هلکعدنابش هکردندخوبخ هکیدادغبلا نیسلانب دجاو ردندافعم ردبقت
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 ر دندامسا نانسو نابذلا یا » نانس منو هینیع نیبامو « هنمو هنسانعم ناب ذ
 ورغناوهلادبع ناو ریهطناو نانس یان نانسو یدنلوارکذ کس ن ا
 نانس نصحو ردندناععا حور ناو هبلعت مت ناو هلععس ناو هلس ناو هرو نا

 ردب وسنم هنانس نالوا یدج ینانسلا مصالا سابهلاوباو ردراصحرب هدنراید مور
 . (نانسا)ردندناععا هکردیع"ا كنهلیچوبا هدننزو ربیز ( نینس ) ردندنبتدح لواو

 - اضق هفوک هلیصف كنيس ( انیئس ) رد هبرقر هدنساضف تاره هدننزو ناف _

 رد,دآ وصر, هدندرو صاقو یب هلیعف كنيس ,O ( ردېدا هرقر هدنس |
 قی رط هلیس هینب لوعفم مسا (¿ سنسلاو ا ا لعاف مسا ( نستسلا )
 هنیهح ) هنس اوذ ( روند هنالسراهدننزو رطضم ) نتسملا روند کولا

 یدلوا بقلم هلغلوا یشید قترا هدننعا ردبمقل یلغتلا هلسشع ن بیبح هدننزو

 كنيس ( نوینسلا ) ردیبقل كئدح مان ىسوم نیدسا هلي كنيس ( ةنسلادسا )
 هریک فیناصت هک ینسلانا قصساندجتنب دجا هک ردنعاج رب ندد هلی
 دجا ,یلژوم جاهنمو یسلا اب رکز نب یحم و ور نب ءالعو ردبحاص

 ددشت ( "ناستلا ) ردنون ها هقشب ندرانوو روصنم ن ىلع نی

 لا : ردهنسانعم تكلمرب بوبهرواف ینرب یرب راروغو هدننزو لعافن هلو
 ردهدلب رب هدن رايد دبعن فوع هدننزوریما ) نیس ( تمداکت اذا لوحفلا تناست

 هنطب ن وسا لاق: رد هنسانعم كفک وبلوس نراق هدننزو لعفت ( نوستلا لآ
 ردندح نوس ن دمع نب لضف ردندیماسا هدننزو رفز ( نوس ) یخرتساذآ

 دوخای هلیعفو یعض كنەزه ( ناوسا ) ردعض ومر هدننزو بارغ ( ناوس )
 ریقف ندننندحم رد دآ هبرقر هدرصم دیعص یدلیا طلغ هدندیبقن هلصف یاعس
 هرکص یدبا هبرقر هدنساضق دادغب هلی كنيس ( ایانوس ) ردندنآ یسومیا
 روند هرافلموق قشمو هلیصف كنهرمه ( ناهسالا ) یدنلوا لاخدا هندادعدالپ

 فرحرب ندربنسقورح هلنیسرسک ( نیسلا ) ةنيللا لامرلایاناهسالاب اولزن لاقب
 هجهاکو رونلوا قرفهلا سم ندهمجعم یازوهلبا قابطا ندنف رح داصرد سومه

 نیکسلاو تانلاو سانلا رولوا لدبف رحءات ندیدنکو رونلق هدایز هرزوا هلک ی

 نادمحا روصنموا رده ,قر هدنساضق ناهفصاو رددآ كغاطر نیسو یکنیکتلا

 یدلیا ثیدح عاعس ندندح ما هلوق دیشرخ نبا ناینیسلا هبورکش نیاو ایرکزنب
 ردندح نیس نب هللادبع نب دو ردیبقل كديشرخ نيا هللا هموم فاقەل وق

 ردشفلوا افنک | هکردکعد دیساپ دوخای ناسناای ردعقاو هدنیبم نأرق هک ( نسی
 لعوبا هفسالفلا جش ند هیمالسا یامح هل رصق كفلاو یرسک كنيس |
 رديعا فورعم رجحر هلادم ) ءانتس ۸ ری هک دچ كهللا دبع نب ني ل
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 ۔ روس هشید لسا هکر د حراش رود هثبش كصلک اوسم یراشبد هدننزو روبس

 یشیدو هبوپآ یثید هلیهف كنيس ( ةنسلا ) رونبد هثیش كجهدیا جالع هلکل
 ر درلن دحم هنس نی ناه وباو نیطبلا لسم نب هنس ردندبماسا هنسو رونید هسراب
 یا هل مسک كنيس ( ةنسلا ) ردندباسا هنسن نجرلا دبعو هنسنب نانس و
 دوخاب هنسانعم هجو روند هزوب هلي كنيس ( ةنسلا ) روند هبهثلاب یلزعآ
 دوخاپ ههرهجو تروس دوخاپ روبد هنس راد دوحاپ هن ر شب روک زوي

 ةنسح هنس هل لاش : رد هنسانعم تش رطو تربسو روید هههبح هلا نانیبح |

 | ىا ةنسلا م رک وه لاقب رد هنسانعم تلبحو تعیبطو تقب رطو ةريس یا

 | ماو مکح هقب زط یهلا تنس ینعب هیهئو هرعاو همکح یلاعت هللا ةنسو ةعببطلا
 | باذعلا ةنباعم یا [ نیل والا ةنس مهیأت ناالا ] یلاعت هلوقو ردنرابع ندنیهن و
 امرخ هنوکرپ صوصخم هبهنبدم هنسو ردب را هکولسم قب رط كرانا باذع اریز
 ردتغل ترد هک هلئبتضو هلبصف كنونو یفالث تاکرح كنيس ( نسلا ) ر دیدآ
 نسو هتهحو هجج# یا هننسو قبرطلا ننس مرلا لاقب رونید هنسیرغوط كلوي
 ( نانسلا ) رونید ههود نالوا رانبوا بوارص هتوا یرب نکردرکس هلنیتعف
 تاج لاقب هنمو : رد هنسانعم هدحاو هقن رط ردیعج كنهننیس هلیصف كنيس
 ( ةناسلا ) یدلوا عج هلب رابتعا مقاوم هداروب ةدحاو ةقرط یا انس خرلا

 یبهقا هود روغوب هدننزو لاتق ( نانسلاو ) هدننزو هلعافم هلون دیدشت
 ردهنسانعم قوق بوشود هنسهسک |قر ههرواف هلل نعا نوا كم رکوح هوس |

 اهدسفبل اهخون یتح اهدرطبو اهمدکی یا انانسو اناسم ةقانلا ناسي لعلا لاق

 ' ردندامسا هدننزو ربیز ( نبنس ) روند هطرا شعالتوا ىت وا ( ةنونسملا )

 | كنب رابانج هلس ماو رد هيام هکر ديما فنحم تنب هدننزو هنیهج ( هنینس )
 . یا ناسم لبا لاقب رونیدهبهودهج وقولشای هلبحتف كيم ( ناسلا ) ردیمسا یسهلوک |
 وبقو كنهرکبو هنسانعشطع رونبد هفلزئسوص هدننزو جربز (نسنسلا ) رابک |
 هغروکا هد هقراو رونبدهنب رارب كترک شید شیدنالوا هدنرلکلرکت كنخرچ |

 كنب رلکیک هغروبق هدسکوکو رونید یخد هتسنس روند هنبرلجوا كنب رلکک
 ( نسنس ) روند هنیراجوا كن رلکیکوکیا نالک هسکوک دوخای روید هنبراحوا
 ردیبقل ردبردار كنالعنو رع هکكنهسک مان ءالع نب نایغسوبا هدننزو ده ده

 باتک ) ناتسلا ) ردیعما یدح هلرعاش مان دج نن نسحو ردبسا رعاشرو ۲

 یوق یار همدا نالف رابرعو رولک هنسا یعج رونید هننرمن قارزم هدننزو |
 وه هدرب كجد ردا ذافناو نعط ینرع هر یفیدلناشن پودبا دارم رد رسم

 روند هرلکنس نانسو هنسانعم ءاش فيك نانسلا هعواطت رلربد ناتسلا ع وطا

 نابز



۱ 
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 كليب بور وس .هنشاط کلی ینس هلوقم قاس بق تنیس € لا ۳
 نر هغارموهلقفصو هذخا اذا 1 بابلانم انس نیکسلا نس لاق ۶ رد هنسانعم

 ۱ تكءروس اوسم هشلدو هنانس هيف تکراذا خرلا نس لاقت ء رد هتسانمم رو ||

 كلا نايو حاضيا ىشي ارو اعيرس اهقاس اذا لبالا نس لا : رد هنسانعم

 لاق : ردهنسانعم كمزود یسقاس ندروماجو هنساذا مالا نس لاقت : ر

 قمرسا هل راشیدلوق ىلع كت رود هیسکرب هل رمت قارزعو اراخف هلعاذا .نیطلا "رس
 هضعوا نانسلاب هنعط اذاانالف نس لاق : ردهنسانعم قمربق ینرلشید كنب مد وخای

 لاق ۶ ردهنیسانعم قمش بوبابق هرزوا یزو یصخشر و هنانسا رکو انانسالاپ

 یراوط لوقیبع كمرویلاص هغالتوا یراوطو ابهحو ىلع اہک اذا ةقانلا لعفلانس

 1 یک ه نسن شغله رهم یتسهدوک هلماقتها هن راع و تباعر بودهزوک بوروکیک ۲

 مایقلا نسحاوا یعرلاق هلسراذا لالا "رس لاق : ردهنسانعم قلق راومو الم
 هرزوهر وصاذا ؟یثلانس لاقب : ردهنسانعم كلا روصتو اهلقص هناکیح اهیلع
 تکود وص هنرزوا یدنک دوخای رد هنسانعم كمروبلاص یغاشا ینرلکنا بوبک

 كلبا. كولس هلوبریو. هبصاذا ءاملاوا عردلا هيلع نس لاق : رد 4 سانعم

 هکردهنسانعم قغالتوایرلتوا هلملاب كنصراو اهراس اذاق رطلا "رس لاق ::ردهنسانعم |
 دوب ( نونسلا ) انینستراصادالوهحبلایلع ضرالاتنسلاق رولوا شید شیدیرارب |

 یلاعت هلوق رونیدهب هنسنشللیشمجک زارع ندنرزواو رونید هنس هلوقمقاص شللیب

 هحولا نونسمو رولوا شلوا دارم یزال یانعم سپ نئنم یا .[ نوئسم اجنم ]

 | عو ینورب و یسهرهج دوخاپ روند همدآ ولزو همکح قرهلوا ربلد هحزسیلچ

 ق وا هلبس هنسح هسلع یا هحولا نونسم لحر لاش روند هالوا هحووس
 | ( نینسنلا ) ردیسا كنملق یراصنالا نالحتلا نب كلام نونسمو لوط هفناو ههحو |

 | اذا نیکسلا ننس لاقب : رد هنسانعم كليب ینسهلوقم قاحص یغدوب هدننزو لیعفت

 ننس لاقب : رد هنسانعم كمرب و قنورو توارطو بات هزوسو هلقصو هدحا

 هيلا هر ننس لاق : رد هنسانعم ققلرغوط قار نم هيسكرو هنسح اذا قطنملا

 | ىلا یبش یا *یشلا اذه یتننس لوقت : رد هنسانعم كمربو اهتشا هماعطو هدادس اذا

 هتسن هدنرزوا دوخاب هایسیدنک هلیصف تكئسو یرسک كم ) نسلا ( ماعطلا

 لاعتفا ( نانتسالا ) رونلوا ریبعت هرسوکو وكليب هکرونید ةثبش نالوا روئلی
 قوش تآو هلاتسا اذا. لحرلا بسا لاقب : رد هنسانعم كمنلک اویسم هدننزو

 بارش هدناباس و صخ اذا نسرفلا ورق لا : ۰ رد هنسانعم قماسوا بولک هشنحو

 (نونسا ۱( .بربطضا اذآ .,بارسلا نتسا لاق : : .رد هنسانعم قناردلپ بوبانیوا

(E) عباو 
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 ىسلا ىلع ۳ 4للادسبع نداهقف رد هدلبو هرزوا هلحد رهنو ردب رآ عطور

 هلب رب نالینوب هدنجوا كملف لقلا نسو رد هدلب رب هدنشیب دما هلا اهرو ردنداروا
 لک او هنم یربلا ناکموهو كلفنس لطا لا ردبف رط یکیا كفش روئلوا نالطا
 | هلب ر یرب كراشید ر دلصنسم هنسانعم انهو نرفو ز دلمعتسم هنسانعم دیدش

 | رولوا قالطا هنشید قاسمرسو هئرف یا هنسوه لا رد یم هبروصت یتقفاوم
 هنب راشبد یف قارواو رود هنسهن دحاوبولوا لخاد تدحو یان هکر د حراش

 لاش روئلوا ریبعت شاب هکر دلمعتسم هنسسانعم رع رادسقمو روئلوا قالطا
 | رع هدناوبحو ناسنا رکو شید كرک یسهلک نسو كرع رادقم یا كنس رک
 | هروک هللاي ثلربنانا هکرید مجرم رولک نانسا یمج ردننّوم نوسلوا هنسانعم
 دوحاب هاب روصت دادتماو لوط قالطا ۽ نساک او رد هل رابثعا تدم هنسانعم رع

 | قالطا هنشادشاب كمدآرب نشو رد یم هنفیدلوا مولعم هلبنس یرع كناوبح
 قالطا هنبراحوا كنبرلکک هغروبق هد هقراو هبرتو هندلیا هنسوه لاق روئنوا

 ءاشام یفوا ربخانم هرعش ددع یا ۰ هسأر نس ىف نالف عفو ۰ لالا قو رونلوا

 لئا هنمایم دوخای یدارفوا هتمعنو ربخ هجم ددع یربلیق كنشاب ینعب
 روئلوا دارا هدر كد یدلبا فرصت هدنآ رسارس هرزوا یهاوخد بولوا

 ندنرنک هکردذوخأم ندلوف انسأطبناو انسالک نالف دجو لئموب هکرید حراش
 یلصلا نئو نا ( نسلاوذ ) ردیور ید هدنناونع هسأر یف عقوو رد هانک

 ردهبفلسعثدبعنب باوسلانا نسلاوذو یدلوا بقلم هلفلوا یشید قترآ ردیبغل
 نسا لاق : رد هنسانعم قلوا هدروخاسو ريب هل رسک كنهنزعمه . ( .ناتسالا )
 یصلا نسا لاقب : رد هنسانعم كم ینید كناويح ناسناو هنس تربک اذا لحرلا

 هنس هللا نسا لاق : رد هنسانعم كمردنلشید ینعب كمروتب یشیدو هنس تشیناذا

 سا لا : رد هنسانعم كع یثید شاي نکس كنعسف هقا ةصاخو هتبنا یا

 لا : رد هنسانعم قلواریپ ولشاب یئدوب ( ناستسالا ) تبناذا ةقانلا نیم
 "رستسا لاش : رد هنسانعم كلبا ولس هلویو هنس تربك اذا لحرلا "ستم

iتراصاذاقب طلاتنسنسا لا : رد هنسانعمقلوا كاشیالویو اهراساذا  

 وه لاقبرونبدهنالواولشایند راس ردلیضغفتلعفا هلیصف ك نیسو كن هزه (نسالا) انستسم

 نا
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 ] هدرانوب یکنس هلبصف كرانيس ( ةنينسلاو ) ( نینسلا ) انسربکا یا هنمنسا
 شفلیب نینسو هبرتو هندلیا هتینسو هنینسو هنسوه لاقب ونید هنشادشای كمدارب
 هلجلابو رونید هبیمدنزاق یکنوا نالیکود هدقدنزاق شاطو رونېد هنس هلوقم یتاح
 یدازوا نوزوا هنینسو ایمان لکا اذا نینس ضرالاقب رونید هری شمع التوا ینوا
 هنسانعم جبر رونلوا قالطا هلو رد نئانس یعج رونید_هننغب موق نکو

 ۱ نس
۱ 



 ۶ تی

 بت ست سس سس __ و... تست جسم

 ینرل هنمراع شو فلک ند هرهچ ینالطو یفنم یاروا عوجو قم یضسو
 نمو هلي هلرلنیس رد نانعتو نومو هدننزو سلفاو سلف رد نسا یمج ردلپ نم ا
 انمس ماعطلا نمس لاقب هنسانعم كلبا بيرت هلغای قاض یاعط رولوا ردصم [
 نمس لاقب : ردهنشانعم كمردب غاي یقاص همدآ ریو نعسلب هلعاذا لوالا بابلانم ق

 (ینایسلا 2 دیش ەق هاش نب دجا خب نایتفو انس مهمعطا اذا موقلا 1
 . ردةاناج .یدرفم دوخای رونلوا قالطا هعجو درغم رد, دآ شوقر هدننزو یرابح

 رلربد یولس هنیخردلب رولوا ولغاب كب هکردب رلکدید یشوق هولي هدیکرت شوفو |
 رولوا هدلحاوس یرٹکا رولوا كاله هلازاوآ دعر راربد ید دعرلا لبتف ک او |

 كعرو قنورو نوحا قجآ نتن زو شقن كرله و هدننزو دادش ( نالا )

 هلیعع كنيس ( ةينعسا ) رلرون اللوق رلثاقن هکرون,د هرانغور نالی روس نوجا |
 رارد هدنبهذم م و یلولحو یرهد هکرد هذاطرب هدناستدنه هدننزو هن نه ۱ 3

 هفرظ ( ةنمسلا a سایقریغ ردرلب وسنم ههدلب مان تانموس هکربد حراش

 كتابو رولوا راپ مدرهو تبان هلیسهبن ر فیص موج هکردنابن عونرب هدننزو |
 هدنکرتو اربد هحاوخ لقن رام راربد هنیسلا بح هکرولوا یر هناد یک لفلف |

 اقلطم هنو راردبا لک ا.نوحا كمروس ۷ نار ووا اک یس«ادهش. ایپ

 ءاود ىا ةنعساب ةنالف تحللاعت لاق روند ه وراد نانلوا لوانت نوح ا كمروع

 نب ىلع نب دجم نداهقف*ردیدآ هبرقرپ هدنساضق یراخو ردیدآ نضومریو نما |
 هدتننزو ناس ( نان ) ردبیقل یرفلا یرعلا دجم نرببزو ردندنآ كالا دبع

 | ردیدآ غاطرب هدننزو نابع (نانعم) ردهدلب رب هبرسک كنيس (نانس) ردعتصومرپ |
 | هدنباضق یرو ردئدحم نناماسلا کالا هللادبعنن نامان ردندماججا ءاعسا ( ناماس ) |

 | ( وللا ) ردنداروا فالالع ندجا ندنیندحم ردلرب هدناهفصاو ردهب رقرب | |
 ] ردرلب ومنمهنب رلدح مانایح ن ناما زای دیا تنطلس نادناخرب هدغلس هدنازبا (ةیناماسلا) ||

 أ ندلح مان جانب هدننزو " هنیهج ( همس ) . ردعضومرب هلی كنيس ( نع ) |
 | كنم ریه ( ناسالا ): ردیمسا كعضوم نالوا یرلقاوق ادتبا كرلتدیک ه هرصت ||

 | (نیماس) ناقلا رزالا یا نامسالا مهیلعو !ّاج :لاقبا رونبد هرلزازا هنهک هلی
 | ( نیمس ) رد هدلبرپ هلرسک كنيس ( نینس) ردپدآ :هنرقرپ هدنساضق نادیچ
  یابرقاو ماعاو یراردارپ قوج اردیبقل كنهبلعت نو ربع نب هللادبع هدننزوناریما
 | رونید هشيد هلدیدشت كنونو .یزسک كنیس ( نسلا ) یدلوا بلقم هافلوا
 نس و حراش نیت زولک نساو رولک هتساونانسا یعج .هنسانعم سر
 ردن ؤم یظغل نسو ردیف ع لامغنما هدتشنید یزآ..یسرضو .ردفدارتن سزض ل
 ۱ ربیذآ لبجرب و وتبوك اب نسو .ردهنین سی ر غض
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 یدنلوا نالنخا هدننبه رد هدننزو ریز دوخاب هلیعف كنيس ( نیکس ) ردیمپات

 ۱, هننمود كنيك ردهدنزو نامر هکردشلبا لوهذ ندهنیفسلا ناکس , هكردببج# فلؤم

 هئدش هدننزو هجرحد ( ةنعلسلا )نود نک اس نیدباطضا یب یک رونید
 | هلل مسك كنيس ) یئلسا ( ادیدش ادعاذا هودعىف نعلس لاقب : ردهنسانعم كلم

 | روح هند نوعا بذح ی وص هلغمانوا لساو وص 4 روند هنحاعآ ام رخ لوش

 لا ن دودولا دبع ندجا مساقناوبا هدننزو نوزلح ( نوجمس ( هلوا شنززاف
 یاح ( نوحمس ) ردیمسا یدج كنب ردب كرعاش مان یسلدنالا یلالهلا نویس
 كني ردب یوهلا بید الا یملدنالا رکب وبا ردردا نزو هک دن زو قوفعص هلا هلمهم
 ردهنسانعم كمروع هدننزو بنع ( .نعسلاو ( هدننزو همالس ) ةنامسلا ( ردبعسا

 |( نماسلا ) ههمضشو هيلارثك اذا عبارلا بابلا نم انمسو ةناعس لحرلا نمس لاقب |

 ١ هبرمسک كنيس رد نام یمجج كنیم رونید هسخحم زوم هدننزو ریما ( نیسلاو )
 | (نعسلا) نعسلا اوربثک یا نونماس مه لاقب روند همدآ قوج یغای ناص نماتیو |

 (,ناعسالا لذقلخ نیسیا نماسوه لاق روید هزوعس دازردامو یناخ هدننزونسح

 | انس ناک اذا لجرلا نمسا لاقی : رد هنسانعم یفلوا زوعس تلخ هل رسک كنءنمه
 | زوم همدآرب دوخای كما ارتشا ناویح زوم دوخای قلوا كلام هناوبح زوو
 هبهووا هارتشاوا انیعس كلماذا لحرلا نما لاقب : ردهنسانعم كليا شخم ناویح
 | هتیخام تنم اذا لحرلا نمسا لاقب : رد هنسانعم كمروس یرلناویح كمدآرو

 | نعسلاب هلعاذا ماعطلا نمسا لاقي : ردهنسانعم ك.روشب هللا غایو قعتف غاي هماعطو
 1 ی مهنعرثك اذا موقلا نمسا لاقب ثردهنسانعم قلوا قوج یغای كمدآ ریو

 .  جط هلغاب ییاعطو انیعم هربساذا هنعج لاقب.: ردهنسانعم كعترومس هدننزو لیعفت
 لاقب : رد هنانعم قغوغوصو نعملاب هلعاذا ماعطلا نع لا :. رد هنسانعم كما

 قاما لاب رونید هنواخ زوم قلخ هدننزو همرکم ( ةنمسلا ) هدرباذا هنا
 شرو ندهرکص. هللا هب ودا. هدننزو همظعم ( ةنعسلا ) ةقلخ ةنيمس ىا ةنمسم
 هتسیدنک ندهسکر (ناعستسال ) ذيودالاب ةن ىا ةنیسم ۃارما لاقب روند هن وتاخ

 هل بهوب نا بلطاذا لحرلا نیسلسا لاقب : رد هنسانعم كقسا فعلوا. ضخ غاب

 ۱ لاق : ردهنسانعم كليا دع زوعس دوخاي ردهنسانعم قلو. زوم تيارو نعسلا ,

 ۱ ثعاب هکمروعس هيف هنرلیم ( ةنعسلا ) انیعم هدعوا انيس هدحواذا انالف نععقحا

 ( ةليعسلا )نفي ىا ةنعمم ماعط لاقب یک ینوا كلزوعم روند ه هنسن نالوا
 رونلوا قالطا هرب ولقاربط یناص نایلوا یربا زولومو شاط رلسا هدنزو هنیغس
 لصاح ندنغاب هرک هلیعف كنید ۰( نفسلا )"ابف رجحال ذب زتیا ةنيس ضرا لاقب

 نددنینخ حویفو مواقم a E REL هکر ونید ۰ هغاب نالوا
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 یثاب یدک ردعونصم هتردق دب ندنوقاپ و نددحریز هکرد هنسنرب دارم ندهن
 هفلو رفظو زوف هنب رلا دعا هدکدلیا هصص نجق یداراو یرادانقو یشاب یک

 ( ةنبكسملا ) یدبا رولوا لوح هتنوکسو مارآ یرلنورد بارطضا هلغلوا لبلد
 تکر و تجر ارهاظ هکرد حراش ردیسا كن هر اونم ةنیدم هل رک كم

 :ردهنسانعم قلق عصاوئو عوضخو لذ هدننزو لاعتفا ( ناکتسالا ) ردندنسانعم

 ىس هحف كفاك ردلاعتفا ذوخأم ندنننموب و لذو عضخ اذا لحرلا ناکتسا لاقب
 "در لوق ردلاعفتسا ندنسهدام نیک دوخای نوک هلکن و فلوم ردششلوا عابثا

 لاق رود هراج هدنورو تسحو ردتعاجرب هدننزو ریز ( نیکسلا ) ردشلیا
 هنیکسو ردهنیکس یم كنوب عب مسلا فیفخارابلا یا نیکسلا ۍلع ابک ار هتیأر

 ییاصصرو ردیعا كکنبس یرویس ندا هدرزآ بوریک هنفنا دو رم هلیهلا طیلست

 هبنیکس ءرط ردبسا یرارتخد كنب راترمضح امنع هللایضر ىلع ن نیسحو ردبدآ

 كنب رابانح هنیکس هکر بد حراش یدا راو یرلهرط هدن را هح ردن وسنم اکا

 هب هنيدم هدعب یدبا هرضاح هدنسهعقو الب رک یدنا سقلا ءا نب بابر یسەدلاو

 (هنیکس) ردبسا كرات واخ هثدحم هجنو یدلیا تافو هدنآ هلهودناو نزح بولک |
 *رابمو هنیکس ی نیلا ن لع ردداسا هل رک كنهددشم اکو یصف كنیس |

 هنیکس نب نیسح نب نسح نب هلرابم نب كرامو هک ن ن نا

 رددرفو تدح 4 تح ردکلام نب دايز نیرو هنیفس ) هنیکسوا ( ردرلثدحم ۱ ۱

 نکاسندجم ندجاو ردبسا یداورب دوخای هبرقرپ هدنبرق فثاط ( نک اسلا ) ||
 هم کمکم ( نک اوس ) ردرلثدحم یدنکببلا نکاس نب هللا دبع نيدو یناجزلا |
 ( ناکسالا ) ردعقاو هدننب هشبح هللا هدح ردیمسا هرب رج لزوکرب هدب رق |
 (نکاس) هلنیتعف ردنکس یدرفمردلمعتسم هنسانعم هبدغاو تاوقا هلیخف كنءهنمه ||

 (نیکسم ) ردندیماسا هدننزو نصه ( نکسمو ) هدننزو دعقم نکسمو هنکاسو

 | دود رو نم هک نکنی نب عردو رددیم عاش یرادلا نیکسم ردنداتسا یدو |[

 ۱ دادش ( ناکسلا ) رولوا ثنومو رکذم یظفل نیکس ردشفلوا قالطا نوجیکیدلیا .
 ینیک اکسو ناکس نالف لاق روند هب یشلاحم هلیغف كنيس ( ینیک اکسلاو ) هدننزو

 تبسنو هکیدبد هدبس نیا ردیعجب كنيکس نیک اکس هکرید حراش نیکسلا عناص یا .
 (ذنیکسلا) ردقشوا در هند رغم نالوا سابق هدقدنلوا تبسن هعج ارب ز رد هدلوم ]

 نیکو تینامطو راقو هلدیدشت كفاکو یرسک كنيس ( ةنیکسلاو ) هدننزو هنیغس "
 ۱ | ابن | هكلم ةيآ نا مهيب مهل لاقو ] ىلاعت هلوق امي ؟ىرقو رد هنسانعم

 *ےش یهوا رکانا اذا هب نونکستام هبف یا ةیالا [ مكب رنم ةنيکس هيف تواتلا

 هداروب هکیدید راضعب یتعب ناحانجو توقایو دجربز نم رهلا سارک سار هل ناک |

 نکس |

۱ 
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 ندنوب نیکسم لوفلع هنکرح للف یا رفقلا هنکسا لاب : ردهنسانعم ینموقیلآ ,
 هلمج یا هلا هنکسا لاف : رد هنسانعم ینلف نیکسم یدآ ریو رکذ ساک ردذوخأم
 نکسا امناو انیکسم ناکام لاش : رد هنسسانعم یلوا نیکسم نده رکصو انیکسم

 یربد لوفن ردراسا ندناکسا هدننزو یرشب ( ینکسلاو ) هلنبتصف ( نکس (

 سس و

 | هب هنسن نالوا مارآو نوکس رادمو روئلوا قالطا هشنآ نکسو ینکسو انکس االف

 | ردبدآ لحررو هبلا نکسیام وهو هل نکسوه لاش یک لایعو لهاو هناخ روش»
 | نکسوه لاغ ردلمعتسم هنسانعم تکرو ثمر نکسو روئلوا ناکسا یفاک اصعب

 هلزنمو هناخ ردناکم مسا هدنرانزو سلجو دعفم ( نکسلا ) ةكر و ذجر یا مھل
 ردیدآ منمومرب 4 لزم نکسو مهلزنم یا مهنکسم اذه لاقب رونید

 أ هکرونید هصاضا نالوا نکاس هدهناخر هلنوکس كفاکو یصف كنيس ( نکسلا )
 `  نکسلا ر) هه یا ادا نکس مه لاقب رد كنکاس دوشپ ردمج مسا
 تیافک لوفلع روند هریغف نایلوا كلام هب هنسن ًالصا هابصف و هل رسک كم

 الام هلوا هل یش یا هیم عغیو نیکسم لجر لاقب رونید هنابلوا یسهنسن یرادقم
 هل رسک كيم نیکسم هکربد حراش هنکرح للقاذا رقفلا هنکسا نم لاقب وا هیغکی

 نوکس هسان هدنن شرعت ردذوخأم ندنوکسو و ردحوئفم م هدنتغل دسا ییو

 ینعب هکرح لیلفن هکردذوخأم ندرقف ناکسا دوخاب رد ینبم هنروصت یراسانیتساو
 لواكفلوم شعبلا دنع راردبا قرف یني ربقف هللا نیکسمو ردهنسانعمهکرح مادعا
 رد سکعلا ىلع ىممصالا دنعو رد نسحا ندنیکسم یلاح كربقف کر یب رعت

 فیعضو لیلذ یا نیکسم وه لاقب : رد هنتسانعم روهقمو لیلذ نیکسو یهتنا
 یعج رد هنیکسمو نیکسم كلذک یتنّوم رد نونیکسمو رد نیک اسم یعجج ردهنسانعم

ERE EEهدننزو لعفت ( نکستلا ) ردشللا ع اشا  
 ۱ لحرلا نکس لاق : چ قلوا نیکسم هدننزو قطنمت ( نکسعلاو )

 | یکیدلیا رارق كحاب هدنوم هدننزو هحرف ( ةنكسلا ) انیکسمراص اذا نكسمتو

 مكتانكسىلع اورقتسا ] قلا موب لاق مالسلا هيلع هنا ثيدحلا هنمو يک نانو
 ردسا هدننزو هجر ( ةنککسلا ) مکتک اسم ىلع ىا [ ةرجهلا تعطقنا دقف
 هدشزو نسحم ( نکسلا ) ردنرابع ندفضو ىلذو رقف هکرونید د ةکلنیکسم

  IE ofهموع (ةنوکسلا ) ةنكسهوذ یا نینکسم اوعصا لاقب رونید ٠
 بابلا نم ةنوكس نكسو لحرلا نكس لاقب : رد هنسانعم قلوا نيكسم هدنزو

 كفاكو ىرسك كنيس ( ةنبكسلاو ) ( نيكسلا ) انیکسمراص اذا لوالاو سماخا
 ناکسا ندنکرح یویذم رونید دراک هدیسراف رونید هغایع هکردفو رعم هب دب دشت
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 (ناغسلا ) هدننزو ربما رولک نیفسو هتتم رولک نفسو ناف یعج رد ها
 هدننزو هبانک ( ةنافسلا ) رونلوا ریبعت زوقنارم ,زونبد هنابای یک هدننزو دادش
 یک یسبرد رلک روند یزد درس كب هلنیتعف ( نفسلا ) روند هغلز وفا

 رسک روند هتلآ قحهو هنسن اقلطم دوخاب هشاط قحهدشمو پوئوب هنس و

 ندقدنوبیراقوا هکرونید هنسیرد حاسم و رکاب قلاب درس یک برود لوش و یک
 لقیصم و زود بوردبک ینرلرا قولو و ینرارب "راومه" بوروس ینآ هرکص |

 یک رسک روند هتلآ قجو هنسن ید و هدننزو "ربنم ( نفسلا ) رلردبا

 نوفسجیر لاق رونید هلل نروپس بوربص ینزوب رب هدننزو روبط .( نوفسلا ) |
 (نیفاسلا) ردنفاوس مج رد هنسانعم نوفس (ةنفاسلا) ضرالا هحورمشقت ناك اذا

 (ةنافسلا) ردلصتم اکا رمطینبدلصآ كروب هکردرمط نوزوارب هدنزوب چا كنذقرا |
 یباط متاح و ةۇلۇللا یا ةناغسلاکل ءالتب لاق رونید هبوجا هنادهش هدننزو هدادش |
 هن رایدرصم هلبصف كنهددشم نویز دو ( هنفبس ) ردبسا كنيرق |

 هنغبس و ردبا لکا یقاروا عوجم هسنوق هحاغا قنقره ردیدآ شوق را صوصخم ۱
 تا هسلیا ددرت هئدح قنق ردیبقل ینادملا لیزید ن نیسحن ھارا ندنمدحم |

 (ناغس) یدلوا بقلم هلکلبا بنکو ذخا ینیداخا هلجلاب نالوا ىبوتكم و ظوفحم |

 نوي” نب بیج و ردیدآ هيحا ر هد رغ نب هر زحل هللا: نیبیصت هدنزو دادش

 ردیدآ عضوه رب هدقرشم هدننزو ریما O HS | ردندحم ینافسلا یطساولا ۱ ۱

 هلسما دوخاب كنبرترضح سو هیلع هللا یلص مرکا ېت هدننزو هنبفد ( هنیفس ) |
 های هدننزو ناف ( نایفس ) ییا نارهم_یعا "کردی یسهلوک تنبرابانج |

 كمربو الح یک رک هحلق هدننزو مارکا هلفاق ( ناقسالا ) رد روکذم هدنباپ
 هليغف كن مزه ( ناقسالا ) هفبس ءالج ممت اذا لحرلا نقسا لاقب : ردهنسانعم | "

 هدننزو دوعق (نوکشلا ) هثسانعم هرهاص رصاوخ روند هراروکوب هجا زسیلج ۱

 رولوا هکر لاذعب هکر ونلوا ریبعت كيکيد هدیکرت هکرد هنسانعم كلا هارآ و رازق |
 . ردهنسانعم قلوا رقتسم هدلح رب و رفاذا لوالا بابلانم انوکس لرحتما نکس لاق /

 نکس لاق : ردهنسانعم قلوا نیکسم و اتظوتسا اذا هراد نکس لاق ردا ا 6
 نکاسو مسپا یبهنسن رحم هدننزو لبعفت ( نیکستلا ) انیکسم راصاذا لجرلا | ۱

 تسح یرلکدید نیکتس ایاد و اراق هتلعح اذا هتنکس لوقت ردهنسانعم قلق ق

 بوكر ىلع ماد اذا لحرلا نكس لاق : ردهنسانعم ك هراج هدنورو |
 اهموق اذا ةدعصلا نكس لاقب : رد هنسانعم قمل رعوط یغراق هدشت آ و نيكسلا

 قلق رارق ربو نکاس ہدلحم رب یدآ رب هلرسک كنءهنمه ( ناکسالا ) رانلاب
 |_ندنک رح هقافورقف یمدآ ر و ابف انکاس هلعحاذا ندا لاق : ردهنسانعم
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 هبهود كکزا ولپاب كسکوب دوخاب ولئویب نوزوا هدننزو ناوعفا ( ناوطسالا )
 هدنسهکلوا مور ناوطسا و مفث رلاواقنعلا لبوطلا یا ناوطسا لج لاقب رونبد

 سس ۱ ردفح هلوا یدحرس ماش هروک هناب كحراش ردیعا لدحر رب

 || (ناطسالا ) ثیبخ یا نطاس لجر لاقب رونید .هراکدب و ثیبخ هدننزو بحاس
  ردلاطسالصایعب ردیلد مال نو رونبد هباف قاب یرلکدبد لطس هدن زو نابع
 ۱ هلبغف كنيس ( نعسلا ) ردیدآ هملق رب هدنماصف طالخ ندهبنیمرا ناطسا و
 ۱ افام نعس موب لاقب هنم و رونید هبارمش سلاخ و فرص و روند هنغاپ شیورج
 ندنسهنروا هکرونید همولط لوش هلبم كنبس ( نعسلا ) فرم بارش یا
 هلکنا ېک هغوف ههاک و راردالسا ذب کا و راردپا هدنلکش هبروط بوسک
 راردبامنمو ینرلاپشایسهلوقم كلپیا و قو اکا ناوسن هکر ولوا هاک و رارکچ وص

 دوخاب ولنوف و كرابم هدننزو هرم ( ةنعسلا ) هدننزو هدرق رولک هنعس یمجج
 زبجا و ردیعسا كلحر رب و هموشم وا هنویم یا هنعس وه لاقب رونبد هزسروغوا
 (ةثعسلا) ردندارعش ( هنعس نا ) ؟ىش یا ةنعمال و ةنعس هلام لاقب رونبد هبهنسن
 لوق ىلع رونید هنایاس نانلوا ذاخا هدرلحوطس هکردهنسانعم نفز هدننزو هفرغ

 لحر رب و یک یرارناس و هعحو جالص هنسانمم نابباس رونید هکلهکلوک اقلطم
 هک! هسرولوا هناد ییا رکا رونید هحاغا یرلفدنازوا هنزغا كنهغوق و ردیدآ

 هنغادود تسوا نالوا ققراص كنهود و رلرید ناتوقرع رولوا هدنلکش بیلص
 ( ناعسالا ) ردشلوا ندباحا هکريد حراش ردیدوب رب هنعس نب دیز و رونید
 ةلظم ذخنا اذا لجرلا نعسا لاقب : ردهنسانعم كمدبا كلهکلوک هلرسک كنءنمه

 یرلکدید حصف هکردپراهیلقصب رب كنسهفئاط یراصن هلیعف كنيس ( نیناعسلا )
 حراش راردبا جورخ هبارحع هل رلجاخ رولوا مدقم هتفه رب ندهیلقصپ كوپ
 ( نعسلا ) رد رلعونم هرزوا قوراف ترضح طرش و ردبرعم ندینایرمس هکرید
 || لعفت ( نعستلا ) رونید هبهغوق شلزود ندنیشیم هعطق یکیا هدننزو مظعم
 +( ناغسالا ر) انعس هالتما اذا لجلا نعست لاقب : ردهنسانعم قغلوا كب هود هدننزو

 هدننزو بیس ردنغس یدرفم رونید هرلهدغرتک هدننزو بابسا هللا همم نیغ
 یایو كن هرم ( نیارفسا ) ةثيدرلا ةي ذغ الا یا ناغسالب نوشیعتب لاقب
 هدننزو نفد ( نغسلا ) رددآ هدلبرب هدنسهکلوا ناسارخ هل رسک تكنهيتحم
 یاثلا بابلا نم انغس *ینلانفس لاقب : رد هنسانعم قعوص ینغوبق كنهنسنر

 تنفس لاقب : ردهنسانعم قمریص ینزوبرب لب و ردذوخأم ندنوب هنیغس هرشق اذا
 ] ( ةنیفسلا ) ضرالاهخو ىلع تبه اذا عبارلاو لوالا بابلانم انغس تنفسو جرا
 یعع هلیعف یدنلوا قالطا :هاکلنا رشق ینزوب كيوص رونید بیک هدنزو هنیفد

 حمام سس سا سس
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 ردنیحس یدرفم رونید هراتلآ یرلکدتبا رییعت لب هل رایمتک | هدن هدننزو وا نطالس

 روني دهن رلقاح باصق و ردلکد هدننزو ریما یکیمهون كنیرهوح هدننزو نیکس |
 هنباص قجهشبای لا كنکروکش ت آ هدننزو نیکس نیفسو ردقلطم و ماع دوخای |
 هنس هماع ردهدلب رب هدنش دب هلا ضرع هدننزو هنیهح ( هنیخس ) روند |

 تدور هکردتلعرب هدربا و ردیلباقم كنهدرنا هل رسک كنز ( ةنضسالا ) رارد |
 ضراع ندتسوبب و ترارح هنا رولوا ضراع هنفوج كناسنا ندتبوطر و

 هنسانعم حش رونبد هتغای جا هدننزو ریما ( نیدسلا ) ردندنعاونا اج هکردتلع |
 هدننزو باصس ( نادسلا ) رونید ههدر و رونبد هیفاپ و هکوب و روند هناق و

 نادسلا و نیدسلا یرا لاق روند هدر هدرنو هدننزو لبح ( ندسلا و ) |
 هب ههظعمهمک هدننزوهمالس(ةنادسلاو)هلیصف كس( ندنسا ) رتشلا یا ندسلاو

 بابلانم هنادس و اندس لحرلاندسلاقب : ردهنسانعم كیا تمدخ هبهناخشب دوخاپ |

 : رد هنسانعم كلا قلیجوپق و قلرادهدرپ و منصلا تبیوا ةبعكلا مدخ اذا لوالا

 : زد هنسانعم كمرویلاص یفاشا یسابل ندس و ةباجحا لع اذا لحرلا ندس لاق
 تكنهمظعم ةبعك ( نداسلا ) ا اذا لوالا و یناثلا بابلانم اندسهو ندس لاقب ۱

 هلئوکس كنار ( نابراسلا ) هلناصف ردهلدس یعجج روند هنمداخ كنهناخب دوخاپ
 ردیعما كنیدج یمقلا یعیشلا نسح نن بوبا نب ىلع نالوا ینتم راعشا "یوار

 هلرسک كرلنيس ( نيقرسلاو نیحرسلا ) ردكمد یهود ردیسراف ظفل نابراس |
 رد هبا هح ونغم نیس هکردیب رعم یسراف نیکرس رنو و هنسانعم لبز رونید هبیفشف |
 یناتسب رولوا یناثسبو یرب ردیعسا كصج یورعم هدننزو رهوج ( نسوسلا ) |

 یعب نوکناعمآ یرکید و راردا قالطا دازآ هکرد ضیا یر ردعسق ییا یو ق
 دازآ و ردفطلم یهظیلغ ذاوم و عفان هباقستسا راربد اسربا اکا رولوا لوک |
 حایر نالواعتجم هدغامد و عفان هبهدراب للع نالواضراع هغامد و فیطل یرلکدید | ۱

 ماوهو هوضعشغای وصیسا دامس ینغاریپ و للحم و ءالج یکوک و ردللح ییهظیلغ |
 رد هنسوس یدرفم اندک هام فتو رددیفم هنعسل برقع هصاخ تارشح و |

 اسریا هدنادرفم و ردیعون قآ كنوب قبنز راردا ریبعت ماصوص هلفیرحم هدیکرت |
 (هیونسس) رلردبا ریبعت کوک هشکنم اکا قلخ هکردرسفم هلیکوک كنسوس لوک | "

 ردندح هبونسس نب نسعلا نب دمع نب نسحم مساقلاوبا ردندیماسا هدننزو هبورع |
 (ةناوطسالا) ردندنلاجریرلبسن كنه وبیب كولم هدناربا هدننزو ناتسد (ناتسس)
 ردهلاوعفا یلزوهنسانعم هبراس روند هنغایا و هنکربد هانب هلی كناط و تكنهنمه

 رونلوا ق ةالطا هنغایا كنعسق هیاد و رد رعم یسراف نوتسا و و ردهناولعف دوخای ۸

 ةدطوم یا ةنطسم نیطاسا هنم و ردنیطاسا یعجج رونلوا قالطا هرکذو |
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 | اذا هنا لا : ردهنسانعم ینءردزبف یبهنسن رب هل رسک كنز ( نانسالا )
 هاکبا یا هنیعب و هنبع هلا نضسا لاض ردهانک ندفغالک | نيع ناضهاو هرحا

 | راحیئاب زوک ندبا عن ندهودناو نزح اریز رداعد هلهودناو نزح دارم ندنوب
 هداعد هللا رورمس نوهکت | رولوا دراب شاب ندبا تئشن ندرورمس 4هتن رولوا
 هسلوا رورسم هسکر سپ ردهم زالم هفالع هدن رای رارب د هنبع هللارقا

 لیعفت ( نیضسللا ) روئلوا قالطا نیسعلا نيس هسلوا لانغو نيملا رب رق
 هننحءا مج هنت لاش : ردهنسانعم قم رد زبف و قتسا یدو هدنن زو

 ( نخسلاو ) هدنن زو نيكس ( نیضلاو ) هدنن ز و ربما ( نیضسلا )
 ردفوبیرهغندنوب یءهدنزو لبعاعف هلی كنبس ( نیخاضتسلا و ) هدننزو مظعم

 لاقبو راح یا نیخاخس و نسو نیس و نیضس ءام لاقب روند هبهنسن شفا |
 هبرض موم و دیدش لوش نیضم برض و رک ذاک نيعلا رب رف دنع نیعلا نیوه
 ملوم یانیفس برض لاقب ردپا نیغزق يک شتآ یرب یفیدنقوط ةکرونلوا قالطا
 ردرئاج هلاعف و هدننزو ناس ( نانختسا و ) هدننزو بحاص ( نخاسلا ) راح
 | رولوافصو هنوک یما هدننزو نا ( نانخسلا و ) هلبض كنيس ( نخسلا و )

 | هلنوکس كناخ و ینالث تاکرح كنيس ( ةنخسلا )۰ ةراح یا ةنانخح- و ةنخس و

 | دوخاب ىج هلب كنيس ( فنوضسا و ) هلبتف كنيس ( ضسلاو ) هلاغفو

 نزح نيعلا ةنخس و روند هفلثغزیف ردسا هدتنزو هفرغ ( ةنضسلا ) ارحوا
 (نضسلا) ابنرقنیقنهنیعل ةنخس هذه لاقب ردبلباقم نيعلا ةرق هکرد هبانک ندمت و
 | نيخس زوک هدننزو هفرغ ( ةنخسلاو ) هدننزو دوعق ( نوخسلا و ) هلنيتعق
 انخس هنیع تنخم لاقب رد هبانک ندقلوا نیک یحاص هکرد هنسانعم قلوا

 هدشنزو روبص ( نوضسلا ) ترق ضیقن مبارلا بابلا نم ةنخس و انوضس و

 هنیفس ( ةنيخسلا ) نخي ناك اذا نوخس قرم لاقب روند هبابروج شلردرق
 شیرف هنیخ و رولیاب ندنوا هکرونبد هماعط نانلوا ریبعت جالو هدتنزو

 وب یرلنآ رلبرع راس و یشان ندنررلکدروشب قوچ یجالوب ردیبقل كنسمهلببق
 نالوا هدنزرط لوکشک هدننزو هسنکم ) ةنزحسملا ( یدیاراردما بیعت ندنهح

 هراناغرق هدننزو ليات ( نیخاستلا ) رولیدیصا ماعط هدنآ هکرونید هکلموج
 هدنررط ناسلیط و هنسانعم یفافخ روند هرلهمرح و هنسانعم لحام رونید

 رارونروبهنیراشاب ېک لاش هذباوم و ءالع هدفلس هکرونید هنب راوتروا شاب هنوکرب

 نبطالس

 (  نیخاخلا ) :ردناخست و نضست یدرفم لوقیلع ردقوب یدرفم كنوب و یدیا
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 انیس ءاج لاش ۳ ور تاب هراکشآ .نیمهو ردن دنسانعم سبحو نح“ 30 ۱

 یبک نيتلس رونید هنجاغا امرخ شلزاق روقچ هنسهروب كنب دو ةي الع یا |
 هنج“ لاقب : ردهنسانعم قمرا یک کرک یهنسنرب هدنن ز و لیعفت ( نیجسقلا ) ۱

 نجس لاق: ردهنسانعم كليا ولروقح یتسهروح كنید كنحاغا امرخو هقغش اذا ||
 هلنوکس كرلاح و یصف كرلنيس ( هانحسلاو ةنحسلا ) اثیتلس اهلعح اذا لخلا
 روند هنکلکر او هنتعالم یک نم كرو هنکلهرانورت كند * هرمشد هلن اصفو

 هکردهتسانعم بولساو تئیهو هتمعنو هنیل یا ه"وانضهو هنرشب ةنح“ ینبحتا لاقب |
 ةثیهلا یا ءانعسلاو ةنهسلا یسح وه لاش روئلوا ريبعت قلبق هدمدف یک
 ( نعسلا ) هول یا هنانع-و هتنصس نسحاام لاقب : ردهنسانعم نولو كنرو

 لاش رونبد هت لراوک ینروصو تثیهو یسوایو شوخ یرظنم هدنزو سلجم |
 هدننزو لعفت ( نحستلا ) ردهنعم ینّوم لالا نسح یا انعسم سرفلا ءاج

 رظنا ذا لالا نعست لا : رد هنسانعم كلا تقد هنن ولساو تثیه كنهنسنر |

 الا نحاس لاش : ردهنسانعم نشت هدننزو هلعافم ( ةنحاسلا ) هاتفا لا
 نسح هلا هسکر و هاق الاذا هنحاس لاق : رده:سانعم تاقا و رزمسن یعع

 0 هرشاعو هطلاخ اذا هنجاس لاق :ردهنسانعم كما ین اکدنزو ترمشاعم
 FE E E زر ازم رو اینا

 ثلاثلابابلانم انصس ةبشخا حس لاقب :ردهنسانعم قوا هللا لا نوچ ققشموی
 با اذا رححا نح” لاش ۰ ردهنسانعم قمر شاطو نبلت یتح اهکلد اذا |

  N Nنحلا ) ريثك عج موب یا نحس موب لاق (
 هفنک یا نح“ قوه لاق : ردهنسانعم هانب و هب انجو فثک هل رسک كنيس 1

 نوتلاهلیعف كيه ( "نحاسلا ) رد هبرقرپ هدنبرف نادم هدننزو هرم ( هنه- ) |
 حراش ردنرابع ندنازلف ولرهوج نافچ ندندعم هکرونید هنب رارجح شموکو |

 نکل بولوا موس هلت رابع هضفلاو بهذلا ةراجح هدرلهخهن هجرك هکر ید
 ردهنحهم یدرفم ردقلوا ةنعفلاو بهذلا ةراعح اب قادن ةراجح نالوا باوص

 یرلروم د قاح و علق هکروښد هنب راشاط یکلی هقفوب نحاسمو هدننزو هسنکم |
 رود هب هنس یسا لوک تكنهمجعم یاخو یعع كندس ( نصسلا ) 3

 ( ةنتسلاو ) ( ةنوخسلا ) رولوا فصو نخ“ سپ راح یا نحس ءام لاقت

 هلنیتعف ( نخلاو ) .دننزو همارک ( ةناخسلاو ) هلی رانی ( نرحسلاو 7 1

 3 نو نخمو *ینلانخس لاقب : ردهنسانعم نیغ زبقو یسا هنر |

a)ازاح ناك اذا عب ارلاو سمااو لوالابابلانم انخسو ةناضسو اتخسو  
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۱ 

۱ 
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 1 ۰ ردع وضوم هدنآ لاعا رتفد ییعب یاتک لراجف هکر دیعسا عنصوم رب و دب دش یا ۱

  لاش رونلوا قالطا هثبش نالوا مث اد هدننزو نیکس ( نیجسلا ) رولک نئاصسو |

14۹ 

 e هدننزو دادش ( نابز ) ةغلابم نیزاو لحرلا نايزا لافإ ردب رلاثعم
 ۰ و وز و ( تارا ) ردم نام نب دوم

 رظنم بوخ هدننزو باصه 1 ناب رلا ( ةمضلا ىا هئاررلا هتذخا لاش :

 اشاد هدنن زو بحاص ( نیازلا ) نسح یا نابزرغ لاقب رونب د هثبش نالوا
 نیاز ةأرما لاب ردندنلیبف هصاخ تافص رونید هبدب وبح نالوا ولشبارآ و بیز
 ردشللف هصوصخم تفص هلفلوا ندنعانوا ناوسن هرهاظ تنیز ةئب زغم یا

 تا ردهبصف ر هدننلاپا دادغب هلنیتصف ( نیس ) (ء ةلمهلا نیسلا لصف «)
 ثیل رارونللوق ناوسن هکردراج هايس دیشجر لواو رد وسنم هباروا هيتس

 هکیدید هدرب وباو یدلبا وبس هلکلبا ربسفن هلئرابع شم ناتک نم بایت یوغل
 اجاج هدن آو بولوا جوسنم ندر, رح هکردهیسق باب یرلکدید هبنبس باب
 ردراندحم نایننسلا لیعتما نب دجاو رفعح وا ردشوقنم یرلت روص جرت
 لجرلانربسا لاق : ردهنسانعم كيک ینبس بوث ائاد هل رسک كنهرمه ( نابسالا )
 رک ذپضاک ردتغل هدنآو هدننزو هنغیس ( هنببس ) ةينيسلا سبل یلع ماداذا

 رونیدهنب رلونروا شاب نالوا زاو هجا كناوسن هللا هحوتفم “زمه ( نابسالا )
 شم روج هلبصف كرا هرم ( ناتسالاو ) ( نتسالا ) هلنیتعف رديد رفم نیس
 هفلح اغا بوط و موک لوش نتسا رود هننسا ,یدرفم روند هنب رلکو ک ج انآ

 ( ناتسالا ) راردبا سابق روبهروط سان صاخثا مدآ ناقب ندوربک هر
 اذا لحرلانتسا لاش : ردهنسانعم قلوا لخاد ههدیدح هنس هل رسک كنز

 دادغب هلا هموعضم "همه ( ناتسالا ) رد ولقم ندنسهدام تنساوو ةنسلاقف لخد
 هلاةبهرد لفسا یرب طسوا یرب یلعا یرب لاعلایلعا یرب ردانمق ترد هدنساضق
 كيج و یصف كنيس ( نجلا ) ردندنرب كران ۲ ثدعلا "یناتسالا .دیصلادبعنبا
 ساخ اذا لوالا بابلا نم انس هنغس لاش : ردهنسانعم كعا شح هلن وکس

 ۱ نح“ لاق ردلمعتسم هنسانعم كلعا مک بوبللا راهظا یهودن او رغ هدنوردو

 ۱ نما ف هتبأر لاقب رونید هنادنز هل مسک كنيس ( نجلا ) هي م اذا. مهلا
 ۴ هدننزو ربما ( نیعسلا ) روند هب یجعادنز هدننزو دادش ( ناصسلا ) سبحنا یا

 ۱3 هدننزو یرکس رولک ینعمو هدننزو هامرک رولک ءانه یمچ روند همدا سوبح
 هدنن زو یرکس رولک نح یعجب ردهلوعسو هنیعسو رد نی كاذک ىتنم

 | نیه برض لاق رونلوا قالطاه هنسن نالوا دددشو تخسو معاد یا نیح- *یش

  ردبسا رجح رپ هدهعباس ضرا شعیلادنعو اینم هللا انذاعا ردیتسا یداورب هدنهجو

 یسهلج
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 "ین انز لحر لاق هلوا رمصحص هنسفن یدنک یمه نامه هکرونید .همدآ نابلوا

 | .هینک كروناج یرلکدبد نوی هل رسک كياز ( هن وبا ) ریغال هسفن یکی یا ||
 | ندنب دح ردهرقرب هدنساضق یراخت هلیععف كلادو كب از ( هن دنز ) ردیس |

 ۱ هني دن زو رداکد هب هندو رد وسنم هدنز دوحاپ ردندا روا مراغ نب دج ی رخ

 هک دج ن دمو ناد حلا دیعس نب دجمویموم نب دجا دماح واو ردهب رقر هداروا |
 هنسانععینص رونیدهتب هلی كباز ( نوزلا ) ردنداروا ردربثلا ءاروام ؛یرقم |

 راهنسن راسو واکو راو شنوک رونید 8 ra یراکدلیا شتسرپ ر اکرشم اقلطمو ||
 اولخد لاقب روند هبهناخبو ردتغل هدهليعف كياز رونب د همدا رودوو یک ||

 قوم رونب د هب یثک رودو هدننزو "بدخ ( نوزلا ) مانصالا تبب یا نوزلاف ||
 یدنلوا رکذ هکر دهنسانعم نآوز هلئال تاکرج كاز ( ناوزلا ) ردهوز |

 رونبد هلون اځ هدیشرو هلقاعو زدهنسانعم تشزو بیز هلبض كاز ( ةنوزلا ) |
 هلون هداروب مشلا یا نازلا هذخا لاقب رونب د هفمقیب هدننزو لاح ( نازلا ) ]|

 هبقف نیوز نب هللا ةبه ردن داعا هدنن زو ریز ( نیوز ) ردطلغ یخ مین |
 بون هزب هدنن زو باتک ( نایزلاو ) هلل رسک كياز ( ةنب زلا ) رد اردنکسا |
 نب زتیام یهو هن ایزو هت ز ذخا لاش هنسانعم هباریپ روند ههنسن قجانوط |
 كلذک ردیعسا یدح تكندح مان رافلا “يلع ن نسحو ردیعسا یداور هن زو هب ۱

 ردینوک ماريب ( ةنب زلا موب ) ردیسا یدح كندحم مان یناهفصالانیسخ نب دجم
 طسو هدقدلوا غلاب هعارز قلا نوا لیئر ردیمسا ملا رسک موب هدرصم دوخای

 بونشوق بوئزود سان یک ماربب نوک لوا هلغشوا رسک جیلخ عقاو هدرصم
 ردعض ومر هدنب رق ندع هدنع ( هنب زلا راد ) راردبا رلافصو رورسو راهظا

 یعجج رونب د هکهزب هدننزو نیع ( نی زلا ) ردشلبا ثیدحت نامعتلا تنب هنب زو
 نب زو هناش دض انب ز هنن رب هناز لاش هنسانعم كم هز رولوا ردصمو ردنای زا

 نی ز ی روکشلادبع نب لصاو نب هلادیبع وبا ظفاحو ردندح یرفاغلابیعشنا |

 ندناصا كن 1 هکر دفورعم ثدحم یی رلا رقنسو ردراثدح یرد و "نی زلا
 ( نی زتلاو ) هرزوا یلصا ( نایزالاو ) هدننزو هماقا ( ةئازالا ) یدلوا رعاور
 هلعحاذا هنیزو هنیزاو هنازا لاق : ردهنسانعم قعانوطو كم هز هدننزو لبعفت 6

 ( نزلا ) نیب زن نعم لجرلانبزا لاقب :ردهنسانعم یمن انوطو غرب نایزاو انب ما
 نیزتف نيز لاقب : ردهنسانعم كم هدننزو لاعتفا ( نایدزالاو ) هدننزو لعفت
 ني زت ىلصا كنوب نيتددشملا ءایلاو یازلاحفو ةزمهلارسكب هنب زا لاقبو نادزاو
 ( نان زالا ) یدنلوا لاخدا همه هنلوا و ماغدا هباز بوئلیق نک اس ءات یدیا

 قفشوق بونزود ېک کرک هدننزو رارجا ( نانیزالاو ) هدشزو راریجا
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 هروک هننای كحراش ردهنسانعم ههاعو تفآو "بحیا ةنامز هبلاغب یدناوا نالطا ۱

 | ردن داسانعم دادنما ردنر ابع ندننفآ كلم رثوک نالوا شرام هئم حور ید |

 | دننرو همالس ( ةنامزلاوأ )أ هدنن زو هفرغ ( ةنمزلاو ) هتيثعفا ( سرلا ) |
1 
 أ
 | لحرلا نمز لاغ : رد هنسانعم قلوا مرتوك نمی قمارغوا هتفآ نانلوا رك ذ
 هدننزو فنك ( نمزلا ) ثنامرلا هتباص اذا عبارلا بابلانم ةنامزو ةنمزو انمز

 ېکی م رولکینمزو نونمز یرلعج روند هبسکمروک هدننزورپما ( نیمزلاو ) |
 ( نامزالا ) نامزیا ةنمزذم هنیقلام لوقن ردهنسانعم نامز هلاصف ( ةنمزلا ) |

 | ندفلوا میدفو هنهک هک رد هنسانعم كم نامز هرزوا هسنرب هلرسک كن هزم
 | هلدیدشن كيمویرمسکكباز ( نامز ) نامزلاهیلع ینااذا!یشلامزا لاقب ردن رابع

 | یعسا كروب نمدنفو ردب ردب هلیبفرب هکردیمسا یدح كرعاش یرلکدید ینامرلادنف
 | یرهوحو ردلئاو رکبنم "یعنی بعص ن كلام نب نامزنم ةعيیرن نابیش نبلهس
 لپععاو دبعم نب هللا دبع ندنبمبانو ردوهس یسعد رد هبلعت ی هللا مت نم نامز

 | هباه- ( هنامز ) ردندرانآ نوینامزلا نون دعلا ضایفنب یتیعنم دمو دابعنبا
 | ردراثدحهنامز ی میها را ی دچاو هامز نب تكيح ن ردنلان رو رد داعسا هد زو

 . قع روق یریکس كنس هدوک كمدآر هلدیدشت كنونو یصف كياز ( نزار

 هلبا هنسنرب همدآ و سبب اذا لّوالا بابلا نم انز هبصع نز لاقب : ردهنسانعم
 | وا ربخم الالف نز لاق نوسلوا هلا مش كرکو هللا ريخ *لرک ردهنسانعم كلا ناک

 | :ردهنسانعم كليا ناک همدآرب یندو هلرسک كنهزمه ( نانزالا ) هب هنظ اذا رش
  هت زا لوق رد هنسانعم یلث مم هللا هنسنرب یدآربو هنظ اذا هب هن زا لا

 رونیدهب وص هجزا عفاو هدرب قحهراط كب هلنیتعف ( ننزلا ) هبهتمینا یا اذکب

 هیلوامولعم ردیقوب ردیمراو یب وص هکرونید هنسهلوقم هعشاوویق لوش لوف ىلع
 یردبال نونظوا قیم لیلق یا ننز هایمو ءام لاق رولوا فصو هعجو درفموب و
 رونید هرادوج دوخاب هبهلغ یرلکدید شام هل رسک كباز ( نّرلا ) الماءام هبقا
 كلبا لکا هلغ یراکدید نز امد هدنن زو لیعفت ( نین زنا ) هنسانعمرسود
 نا هدننزو ريب ز ( نینز ) نزلا لکا هماد اذا لحرلاین ز لاق : رد هنسانعم

 هل رک كياز ( نا ) ردهسک فورعمرب نينز نب دوجتو رد نطبرپ هکردبمک
 نالیراوص هلاوص رافآ هکروند هبادغب نالوا یلباقم یادغب نالی راوص هللا رومغی
 هدننزو اناب ز هللا رمق ( ینانزلا ) یذعلا فالخ یا ةن ءطنح لاق رولوا
 ۱ باس ( نان زلا ) روند هبوص یروط راقآ یک لوس ندنرلنورب كنمسق هود
 :ءانزو ناز لظ لاق رونید ههکلوک هصق هللا دمو فیفخم ( ءانزلاو ) هدننزو

 | ییاغکو مه هب یری ندنسفن یدنک هدنن زو باه ( یننزلا ) ریصق یا
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 .هلج اذا لوالا بابلانم انقز لیلا نفز لاق ۰ رد هتبسانعم تیرو رک لو (
 كلیا تناما هدکمتلک وب یی هنسن رب همدآ رب هل مسک كن همش ( ناقزالا ) 1

 | كلی بویلک | هلنیتحف ( نكزلا ) لیلا ىلع هناعا اذا هنقزا لاق : رد هنسانعم
 | نظ هلتسارفو همهفو هلعاذا عبارلا بابلانم انکز هنکز لاقب : رد هنسانعم

 | نکز هکیدید رلینععب هنظو هسرفن اذا هنکز لاق : رد هنسانعم كجا ناکو 1
 ` قالطا هنظ فرط ضعبلا دنعو روید هقداص نظ نالوا هدنسهلزنم قیقحو نیش

 قمللایخ هکردنرابع ,ندکح هشوکربو فرطرب ندنا بویلوا نظ مات هکرونلوا
 ( ناکزالا ) نظلا نم فرط وهوا انیقب هنظ یا هنکز لاقبف روئلوا ریبعت

  هیعفوهلعا اذا یفلاهنکزا لاقب : ردهنسانعم كعب بویلک ایندو هل رسک كن هزه "

 ناکو نو همهفاو هلعا اذا هنکزا لاه ۶ : ردةتسانعم كمر دل .بودالک او 8
 باصاف هبف نظ اذا "یشلا نکزا لاقب : رد هنسانعم قلوا بیصم هد هنسن ییدلیا |

 ردرلعسا ندریخا یانع هدننزو هیهافر ( ةيناکراو ) هدننزو همارک ( ةناكزا ) |
 اإ هب راقم هدنن زو هلعافم ( ةنکارلا ) : رد هنسانعم قداص نظو هئاص تسارف |

 نالف و لاش و هب راش یا افلا نک از شیح اذه لاق : رد هنسانعم

 | هدننزو درص ( نکزلا ) مهنوتفاتو ممنونادب یا نالف یب نونکازپ |

 ردا طسبضو ظفح یکی دتشیا هک روند هم دآ یحاص هظفاح توق

 هکر ندنورد هدننزو لبعفت .( نیکرتلا ) "تباض ظفاحیا نکروه لاش
 سالو هبش اذا هیاعنکز لاق : رد هنسانعم كليا ناکو نظو هبش قشراق هدنقخ

 رارولوا نک اس هدنرهش نیورف. هک رد هلیبق رب ندع . ( ناک از ) نظو
 لیلف كفو هک رذ هنسانعمر هدورصع هدننزوباص-( نامزلاو )مهلنیتعف( نمررلا )

 نەز هدن رغصمیک سلفارولک نمزاوهنمزاونامزا یمج ردرلعسرونلواقالطادنریثکو
 هینهس رب اکا ندقوح یتعی تقولا ارت هدر نیمنلاتاذ هتبقل لا هنمو روند
 ردربسشت فطع یلوق ناعهاو كفلّوم هکربد حراش ردکعد یدا مدشل و هدنفو

 . عیراک | برع هکر د عیرلوا ردنرابع ندنامز ترد هتسرو ردفغخ ندنامز نمزو

 كع رولوا یلصفزوک یم ر راب رعسپ ردیلصفزوک هکر ربد فیرخ سانرتاسو

 هنحر یدح كع“ هکر دیسوم هاش ییا ردربتع» ندتقو یلولح هنح ر . نازيم

 جج سأر كش ریعیر سالا دنع هک ردیلصف فیص ثلا رد رت« ندنلولج
 سر كس روند فیص سالاد هک رد ظیف عیار روو نیو ۱

 كليا هلماعم هللوق نامز هدننزو هلعافم ( ةنمارلا ) ردربتعم ندنلولح هناطرمس

 اش ل ا N لات ردت هوایم ۳ 2 هتمدخ تدء 3 التم )یر

 ا بم



  ییرعمیسراف نوک رزوبهدنررعم هکردرب ردقح4واهبوب یرلکدید نکولس
 ٿب هدنسهدام جرزفلۇم هکر دب رغو ۲ و هکر دموسمهرزواقلوا

 | هج رحد ) ةثح رزلا )یدلبا نر هداروبیدیرلبدنک نکیشعآ میهوت یب یرح وحو

 ۱ اوحراخاذا اونجرزلاقب : ردهنسانم,یعثفجبوشلهصح هلرب یرب هاک رش هدننزو

 أ ( یفررلا )دعدخو هبخاذ هنحرزلاغ : ردهنسانعم كلبادنفولدبودادلا یمدارو

 هلکنا بوقاف هنس هبوج رچ كنوباف هکرون,د هنس هقلحوباف هلرښکو یم كباز
 یتعب ردماعلوف لع: راردبا قدوباق هلکنا الاحو رارروک دبلکاک او رارابق ییوباق

 ۱ روند هنب را هقلح هم رلوا تنسهلوقم تبسو قدنسو*هزرو 4:سهقلح و اف اقلطم |

 | رارد نرف زو نیفزز , هلت هدیسراف هک ردیرعم ند.سراف ییعب رد رعموو |
 لاقب : رذهنس انعم كلبا ها هفاح ینفلز هبوبح هدننزو هحرحد ( ةنفرزلا ) ح
 | دجن هلادبع هدننزو یبرع ( "یطرلا ) نفررلاک امینلمح اذا هیغدص تنفرز |

 ( هنعزوا ) ردهرقر نطزهروک هنناب كحراش رد دحلا یکلایتط لا جرفلانا

 ردند ردن بانا, هکردیس هینکو رظن هللادبع دوخاب بعک نب سام هدنزو هرج |
 "لبنح هکرد ینوغارلا هللادیبعن "یلعهلا هلمجم نیغ ( یوغازلا ) ردرعاشو

 | هک ینیغزلا رن نبدممو ردهبرقرب هدنساضق دادغب نوغازو ردندع بهذلا |
 1 ( نفیلا ) ردیفلوم كانک ما ةاضقلا ماکحا نداهقف هدننزو ینیوج |
 ۱ یناثلا بابلا نم انفز مالغلا نفز لاقي : رد.هنس انعم كليا صقر هدننزو نفد |

 || قوت ندنع ,E رح كنارد هداح اوس هلرمسک كباز ( نفزلا ) صفراذا |
 جالصو راولتو ن نواس اس ی راک دنیا مارآ هدنعا ب وباي هرزوا توب حوطسب نوعا ۱

 ۱ ممحوطس قوف اهنوذخحب هلظ یهو نفز یف دعش هتبآر لاقب رود هنس هلوقم

 ھ هبل یرلگدلبآ بیعت تبچ كراب ورفو *لرلبونو ءادنو رهلارخنم مهبقت

 هلکلبا دنب هنیرب یرب هلا بنق بوردشانب هنبرب یرب یبرلفوبچ امرخ هکرونید
 رردماندنراقوبج جاغآ راسو دوکس یرتکا رانیشن :هبح رولواهدنزرط ریصح
 را ردنا هنب نحو لک سس هسکسا ر بور وح ب یک هدرب هنف رط ر *ل رداح

 قسغا لوق یلع زونید هبهقا نکهپ هکردبف دمو هدنزو نوب ز ( نوفزلا )
 هاج یعوا نوبز یا نوفز ةفا لاق رول وا ندنسانعم صقر هکرونبد هننالوا |

 نوفزب ز هقا لاق رونید هبهفا كناح و هدنور هدننزو نوب زیح ( نوفزپ زلا (

 لیوط هدنزو فيش ( نفنراو ) هدننزو رمضح ( نفیزلا ) ةعيرتنایا
 هدننزو رهوح ( نف وزو ) هدننزو ردیح ( شز ( رود همدآ دندشو
 أ ةنفاز ةقان لاش روند هينا قنسغا هدننزو ةبحاص ( ةتفا۷) ردندیماسا

 ۱ لاشا روید هنوناخ نردبا اغتساو ءانغا هعاچخ هاهح و ره یتحوزو هاچ رع

 1 هلن وکس تافاقو یصق .كياز_( ننزلا ) عاجلا ةنؤم اهچوز نكت یا ةنقاز.ةأرما
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 كنتروص برقع هکردبسالزنمرب ندرق لزانم ینابزواهارق یهو اهانابز برقعلا
 قالطا درفم هلرابتعا قریوق ردنرابع ندیکوک قالراب یکیا عقاو هدنغوروق |

 رونلوا قالطا هنویب هليديدشت كناب و ىمضو یصف كناز ( ةنوب زلا ) رلیدلپا |("
 رونید یفاب ز هدنتبسن ردنعاجبرب هدننزو هنیفس ( هن زونب ) هنسانعم قنع ||"

 هک یناب زلا ناب رلاوباو ر دکعد بز نالوا سابق اربز هرزوا سابق ربغ هلیفیفخت
 نا نابزو ردندنلاجر یس هلیبق دزا هم نب نابزو ردندح رد هدننزو باح |

 یوغللا یوصلا ینزالا ءالعلا ن ورعوبا هدننزو دادش ( ناب ز ) رد سدقلاءسا

 ر دندناور نابزن نایلس نب دجاو بیبحن نابز ن دمو دناق نب نابزو ردیبقل
 | اوصت اذا اونب زنا لاقب : رد هنسانعم قلوا هغرالا هدننزو لاعفنا ( نابزئالا )

 ریز هلناصف ( ناربز ) رونید هصخخ عفدلا دیدش هدننزو فتک ( نیزلا )
 روند هزوسر هدننزو هرم ( ةنحرلا ) رد هن رفرب هکی دنلوا ۳ هدنسهدام

 كن هلمبم یاحو یصف كباز ( نحرلا ) ةسبو ةکیا ةنجز هل تععسام لوقت
 ًاطبا اذا ثلاثلا بابلانم انحز لحرلا نخز لاقي : رد هنسانعم كکعک هلئوکس

 ناکلا نع انالف نحز لاقب : رد هنسانعم كلا فرطرب بوربا ندنرب یهنکریو |

 : رد هنسانعم كمكصك بونلكا دوب هدننزو لعفن ( نح“لا ) هلازا اذا
 ردهنسانعم كلشيا یکاروز قر هیفلشوخ یبهنسنربو ًاطبا اذا لجرلا نحر لاقب |

 | هدننزو هجز ( ةنحزلا ) هوهشالب هبلع هراکت اذا هبلعو بارشلا نحزت لاقب
 | "هلجو هل رل هناخرابو دیدش رح یا ةنحز اذه انموب لوقت روند هب یما دیدنش ۱

 ۱ هلفافلا یهو ةميظع هنحز ت ءاج لاش رواد هناب راک هل راعشحو مدخ |

 هنر جاغ رو كن هرد هدننزو هف غ ( ةنحزلا ) اهعابنو اهل |
 | هدنس هعقو طه را حجم هڪ رد هسک لوش هللا دبع ن 4نحزو روند |

 | رونید هئروع رود و هدش زو همه ( ةنحزلا ) یدلیا لتق یسق ن كاع
 كنهددشم نونوكناحوكباز ( ةتض لا ) .هدنزودرص روند نحز هدنرک دم هن
 | لسک راهظاو رونلایوا بودا تکرح غآ هدکمروک تحصم هدننزو هنفیس هلیصف

 ( نیرز ) هبلا بلطت ةحاح دنع یطابتمیا ةنصزوهلاقب روند همدآ نالواردیا ||
 ندزن هللادبعو دیبقل یمرلادجا ندنیت دح هل رسک كنهددشم ءارو یعف كباز 1

 شازود ندنوتلا ردرعم ندبسراف یسهلک نیرز وبشاو ردیضش كن همقلوبا یتیودلا
 | ( ذترزلا ) ردنوحا تبسندیک ال نونو تبسنءایو رونید هنوتلارز رونید هبهنسن
 ( نوجرزلا ) ةدراب یا ةت رزم ةادغ لاقب : ردهنسانعم هدراب هدننزو هنئمطم

 هنک اکنو هنس ها مزواو هنسانعم رجل روسد هبارش هدنن زو نوزلح هلنرتصف

 | هک ر دیا هو یزعرف ولردرو روید هنغوبج لوق ىلع هنتسانعم مرک روند
 (4۱]) مار
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 لوش و فبرح ېغ یا نوز لحر لاش رد دلوم ون و روند همدآ نادا و |

 | هلوا هح ورک یشاط قحهروط كنهسك نکح وص هدنرانک هکرونید هب وبق

 | یهو ةنبازملا نع ی لاش : رد هنسانعم كما عي لباقم هاعرخ رادقم رب |

 یلیک افلطم هنبازع عیب هدندنع كلام ماماو رولوا یدوم هبهعفادمو هعصاخم هلغلوا |

 دودعم ردقوشاب لیکمردقوش ندلنروا یهنسن نالوا مولعما ینزو دوخای یددعای |

 یکی ناص هب هطنح هم وک ن وا یب هطنح هم وکر زسلبک الثهردنرابعندقعاص هب هنسننوزومای |

1 . ۳۳ 
1 
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 ۱ ةدبصر هبه نالواندنناه E نو بم

 ساخ هفیس روئلوا ریبعت كلبا باطخ هئادیم هکردن رابع ندباطخ ها هبطاخم
 | عناو هدنعا رسم ۰ه مشح ق و هافلت ن رکسع یف ۰ وبشا الثم ردماع بطاخع و

 | ردذوخآمندنون ید یرابعت نويز هناونا و فبعص ك هد عامل كلذك یکباطخ

 ېغو نیفشاش نویز و یا رولوا عوفدم ندنبغر یشان ندنفعنم لاک هک بوک

 ۱ عفد هلکنا ینافص دوس زوئلوا قالطا هنغایا كنهفا هدننزو هفرخ ( ةنبزلا (

 | هعفادم هدننزو هلعافم ( ةئبازملا ) ابیلجرب یا اینبزپ هثیز لاقب نوهکیدلیا
 | همدآ رب ییامرخ هزات نالوا هدنحاغا و هعفاد اذا هنناز لاقب : رد هنسانعم

 نعضتمیلاهحو نبغ اربز یدلوا رداصیبن ندنویو رقلاب لضلا سؤرىف بط رلا عي

 الثم ردنرابع ندفغاص هبهنسن نالوالوهجم ندنسنحهنب یبهنسن نالوامولعهدوخاپ

 یلوهج دوخای یک ین اص هنبادغب هموکرب مولعمان یلیک كمدآرب ییادغب لیک نوا |

 یا هشز وه لاقش روند هننالوا درخ* كنس هفاط نحوسنا هدننزو هبربه هلرسک |

 رونىدەنسەلوغەكنهرىسو طباضو رود هح دیدشو زوایو ستالاو نطانم درعم ۱

 ا یشاب یجلغتو یثاب سلسعو یشاب ین اتسو و یئاب نابکس الاح هنسانعم یطرش |

 ند هنباغم عب هنیازع ضعبلا دنعو ردنرابع ندقغاص هلوهح نالوا ندنسنح هن
 ندفلرازاب نالوا هلیهحو قغادلا ینرب یرب هدسنح نابلوا ماچ نبغ هکرهرابع

 هرابو هب هبن لوشنالوا هدرلهرد شعب » (ةنيازلا) ردذوخأم ندنسانعم مفد هدنس هلج

 كاز ( ةينزلا ) رونلوان رو من عفدنم هتسرب ندنآ هلکلک هنکوا كنهرد هکرونید

 | كتابو یرسک كناز رد ینبز یدرفم لوق ىلع رولک هیناب ز یعج یک یرارئاسو
 | ا (نیبزلا ) نوح رلکدتبا مفد هنهج ینهج لحا ردندانعموب هکگالم هنایز هلدیدشت
 ا 393 دوش روا هسک نہا قد یطئاغو لو هلتعرمس كب هدننزو نیک

 1 نيثبخالا عفادم یا نیبز لحر لاقب رونید هب هسک نالوا ردا سبح بونقص

 یاب ردیدرفس یاد هک بسه هی ( ناب لا ) هرک لع اهکسعوا

 [ تیر طا لاقب ردبا خدل هلکنآ _ رونید هاج نالوا هدنغورب وق كيرقع هدنزو

 ۲ برف
۷ ۲02۳ efor 



1۳۹ 

 جورشاعیطتسب الاف عقو اذا لوهحنایلع هنب ر لاقب : رد هنسانعم كعئود هثلفثو |

 نارا لا : ردهنسانعم قارق یرلناویح كموق هدننزو هماقا ( ةنارالا ) هنم |

 | هنعاجو موق شاربق ىرلناوبح هلبعخكیم ( نونبرملا ) میتبشام تکله اذا موقلا |
 | هدنساضق لعاو هب رقرب هدنساضف نادمهو لبجر هدزاجح ( نایار ) رونید |
 بلاغ هلقع رونل وا قالظا هرجن هدنن زو هرمت ( ةنب را ) رد رلدآ هبرقر |

 ردن ۳ قا  یکه مزح هدننزو لاح ) نارلا ( رولک تانبر یعجب نوعبدلوا

 ندیسراف هروک هنقیقح كحراش رولوا نوزوا ندهمرحو نموا ینابط كنون نکل

 رذا نارو رولیکچ هریدلاب هکردب رلکدتبا رببعت روطوب و قلطوب هکردذوخأم
 لصفلاوا ردهقشب ندنرلکدید ناراوب و ردیدآ تلابار رونسمه هلیسهکلوا ناب

 هيم كنار ( نایور ) ردرابوسنم هباروا ناینارلا ریثک نب دیلوو نسحلان دجا
 | دحاولادبع نساحلاولا ماما یحاص تاغلوم رئاسو بهذلارح ردهدلب رب هدناتسربط

 هب رقر هدنساضق بلحو هلعر هدنرهث یرو ردوسنم اک | یایورلا لیعسا نا |

 یلاعت هنومب نم  ردندا |
 | نانلوا ریبعت قوم هرق هل الث تاکرح كباز ( ناژوزلا ) ( * یازلا لصف « )

 | ( یئ زلا ) ردهقشب ندهحولد ردبسیتنزآ یادغب و وشراق هبادغب هکردهناد هبهاپس
 | رب روند هکپوک هدرخو هصق یرلقایا نانلوا ریبعت ونفو وج وب هل رسک كياز

 | لمعي ( "یا ریلاو ) هدنن زو یرجا ( "ینآزالا ) راردباریبعت یصام هدهنعون ||
 لاقب ردکید قارزم بوسنم هلع یرلکدید نزب هکردنفل هدنسهک ینزب هدننزو ||
 :ردهنسانعم عفد قاق هنوا هدننزو نبغ ( نزلا ) یزبیا نازو “ی ازا عد |

 | كعلوا رب الثم نکیا هدنحاغا زونه یثع و هعفد اذا یناثلبابلانم از هنیز لاق ||
 ١ ىلع هعاب, اذا رشا نز لاق : رد هنسانعم قغاصیلب اقمشع كعلوا هدایزویکیا دوخاب |

 ۱ هک ایوک هلوا هدهغ رالآ ندهرئاس توب هکروند ۵هناخ لوش نزو البک رغب ره

 | واکرک هل رسک كياز ( نب زلا ) تویبلانع “حم یا نیز تیب لاقب ردعوفدم
 | هانیتصف ( هن زلا ) هتحاح یا لالانم هز ذخا لا : ردهنسانعم تحاحو
 | ارسیرلکدد هلجح هلوا هرزوا یمیح كرداج دوخاب كنهطوا هکرونید هزب لوش
 لتع ( "نزلا ) ةيحان یا نیز دعق لاقب : ردهنسانعمهیحانو یک فافز "هدر |

 | عفدلا دیدش یا نیزربعبو لجر لاقي روند هناویحو ناسنا :عفدلادیدسش هدنن زور

 | رونید ههقان ندا عفد هلبا هت یناغاض یندوس اغاد هدننزو روبص ( نوزلا )

 _ هکرونلوا قالطا هشارغوا و هکنج لوش نویز برح و عوفدیا نویز ةقان لا 3
 . لاقب هلوا ردبا عفد هوا ین ؛ یرب رکسع هلذلوا هرزوا ماحدزا و ترفو تیاغپ
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۳۸ 
 بس سس سم س

 اب وئاالف نهرا لاقب : ردهنسانعم تامریو هنسن رپ نوعا قموف نهر همدآ رو هاپآ

 مه رطخایا هبهدلو نهرالاغب : رد هنسانمءقم وفلدکوا هدهنحأایمو هنه ریل هبلا همفداذا

 یهنسلر ندهسکر هدننزو لاعشا (ناجنرالا) ردهلبع كواو دلو هداروب ارطخ هب

 (نیهرلا) انهر هذخا اذا هنم *یشلا نجنرا لاب : ردهنسانعم قاآ هلبق رط نهر

 هثیش نالئوفبلآ یلباقم هنسئرب هلپس هبنب لوعفم مسا ( نینرللو ) هدننزو ربما
 ر هلا هسکر هدشزو لاتف ( ناهرلاو ) هدنزو هلاق ( ةثهارلا ) روئید

U 

 | اناهرو هانهايم هنهار لاش زد هنسانعم قموق لدکوا بودبا تم هرننیص هدام

 هقیاساذا لیلا ىلع هنهار لاقب : ردهنسانعم قعشرای تآ هللا لدکواو هرطاخ اذا

 ' نهاروه لاقب : ردهنسانعم هدامآو رضاح ( نهارلا ) ناهرلا موب قبس لاقب و
 | (نوهرلا ) الوزرهم یا انهار راص لاقب : ردهنسانعم لوزرهمو نوب زو دعم یا

 پاسبلا نم اوهر لحرلا نهر لاقب : رد هنس انعم قلوا لوزهم هدنزو دوعق
 روند هنس هروب كنسهرئاد یی وک كنعسف تآ ( ةنحارلا ) انهار راساذا ثلاثلا
 هرب نح بیدنرمس ردمالسلا هيلع مدآ طہهم هکردغاط ر هدیاتس دنه ( نوهارلا (

 ردعنمو هر هدننزو نامګ ( نانهر) ردعنمومرب هدننزو نالس ( نانهر ) ردهدنس

 هدننزو ربما ( نیهر ) ربهب رقرب هدنساطف نامرک هدننزو هفرغ ( هنهر (

 كنار ( نهرلا ) ردندنیعبات عابنا ني-هرلا نب رصنو رديبغل كنهمقلع نب ثراح

 لاق رونید همدآ ندنا ماټها هدنتاعرورا بودهزوک بوروک یککرک یلاعهب رسک
 هوه مردی و تنسهلکنیهرو ردءطوم رب هدنن زو هنیفس(هنیه ر)هژا زایا هام نهر وه
 ةيراجلاقب رونبدهزیفنلاح هدننزو بولسا ( نوهرالا ) ردناهر یعجج هنسانعم
 هک ردشوق رب هیبشهب هجرس هلبعتفكلادویئالث اکر حك نار( ندهرلا )نیئاحیانوهرا
 نودهرو هدننزو هبطرط رونید ید هئدهرو هندهر ردصوصخم ههم کمکم
 | همدآ قجاو همدآ ققروق ندهرو رولک نداهر. یعج هدشننزو روبنز رونید

 كمکهک بونربد رغآ هدشيارب دشنزو هحرحد ( ةندهرلا ) رونلوا قالطا
 بونپ روچهنوا یرب هدکع رو و ًاطبا اذا لجرلا ندهر لاقب : ۰ ردهنسانعم
 ردهنسانعمقلتوط ه هنسنربو هیفرادتسا اذا یشلاق ندهر لاقب :رد دنسانععقشایوا

 . رونیدهشوق ییدیدندهر هدننزو روبنز (نودهرلا) سبتحا اذا لجرلا ندهر لاقب
 بوکوچ هرزوا هنسنرب هدننزو نیز (نیرلا)باذکیا نودهر لجر لاقب رونید هبجالیو

 نیرو سندلاو عبطلایا نیرلا هیلع بلغ لاقب رونید هساب وریک نایلباق بوصاب یکیکرک
 هبلقیلع هبنذ نار لاقب ردلمعتسم هنساتعم قععب تودقو هانکیاق هدننزو دوعق نویرو
 ردلمعتسم هدهنسانعمقلوا بلاغ اقلطم هاتسانم و هیلع بلغا اذا انویرواتبر نبر,

 |: رد هنسانعم كمك ناینغ بونالوم لکوکو كبلغ یا كيلع نارو *یشلا كنار لاقب
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 ( نر ):.روئلوا یالطا هاب  هدنتشزو بارک ( نارا ) اوت لعاف
 ( نار ) ردبا زاوآ هرحا وص هدنسوم شبق هک ردکحروناج رب هلنیتعف ۳

 یرقلا هلاح ن دجان دمع نب دجا رد هبرق رب هدنساښق ناهفصا هدننزو باغ |

 یدنلوارکذ ید هدنياب ےحردهدلب رب هدب رغم هدننزو ناس ( ناجر ) ردنداروا ۱

 قلبتاق هلیعط كنار ( نورلا ) رونید هنشاب مود هدالرت هدننزو نوع ( نورلا ) |
 یار ( ةنورلا ) ةدش یا نورهبف لاش رد نوور یمج ردهنسانعم تدش
 یا *یشلا هنور لاقب یک یتیکنا ایردرونید هنر, نالوا موک كنهتسنرب هلا هموعتم

 دیدشو هنسانعم توص رونید هسسهلیعف كواوو كنهمه ( نانورلا ) همظعم

 ولتلوپسو بعص یا افانعمو ات وعنم نانورا موب لاش رونیدهنوک نالوا راوشدو
 ةلبلو لبسیا نان ورا موب لاش رولوا "دم هلکغد هئوک واتحارو روطحو
 (نورلا ) ردهدلبرب هدنتکلع ناتسراخط هدننزو رحاه ( نوار ) امیف ةنانورا

 روهقم بولغم یا هنو وه لاقب : ردهنسانعم روهقمو بولغم هدنزو لوقم
 ( ناوار )یدلیا ثیدحم ندهبعش نی ورن دج ردنداسا هدننزو ريب ز ( نور

 یاق بابرا ردهدننزو ندید ( نوير ) ردبسایداورب دوخای هب رقر هدزاجح

 ند هسکرب هلیئیوکس كناهو یصف كنار ( نهرلا ) ردیعما كعبررب ندروپاسپ
 هدیسراف هکرونید هثیش نانلوا عضو هنبرب كنهنسن نانلوا هراعتسا دوخای هنادتسا

 نوهرو ناهور یعج ردردصم لصالاق ویو رونلوا ریبعت ووط هدیکرتو ورک
 هنم تندتسا لوقت یک دیبع و لمعتسم دبع رولک نیهر و هلنیتعخ رولک نهرو
 اردصم نهرو هنم ذخاام بانم بونیل ساكلادنع عضو اموهو انهر ییاک تعضوو

 سبحو انهر هلعج اذا ثلاثلا بابلا نمانهر *یثلا هدنع نهرو :*یشلا هنهر لاقب
 هک اپ وک :رسهلاب هننهرا لاق الو هتسبح" یا یاسل هتنهر لوقت ردهنسانعم كلا ۷1
 رادبابو تباثو ردکعا ناسل فک ندنآ دارم هکردشلنا نهر هیهسک لوا یناسل ||"

 لاش : ردهنسانعم قذوا ادو تب اذا ناکلاب نهر لا : رد هنسانعم قلوا

 ( ناهرالا )  همادا اذا هنهر لاقب : ردهنسانعم قلف مادو ماداذا *یفلا نهر

 لاش : ردهنسانعم قموق نهر هنن اي هسکرب یهنسنر یخدوب هل رسک كنهزمه
 هنهرا لاقب : ردهنسانعم قلق نوزو فیعصو هدنع انهر هلمح اذا ىلا هنه را ۱ ]

 هلقسا اذا هنهرا لاق : رد هنسانعم كمريو نیش یتساوب كنهنسنربو هفعضسا اذا |

 ةعلسلاف نهرا لاقب : ردهنسانعم قمرفچ هبایب رغآ بورترآ ینساپ كعاتمر و
 لالاو بارشلا اذکو مهل ماعطلا نهرا لاقي : رد هنسانعم قلف مئادو اہ یلاغاذا

 هناذا ربقلا تباانهرا لاقب ردلمعتسم هنسانعم قموق هربق یهزانحو همادا اذا | |

 1 هنس انعم قموق ون وط یب هنسنر هنناپ ثكمدآ رب ردهرزوا یصا هکر ولوا لمف
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 قلا یک الا كراو ردصفا هداژف مجوو هبهدعم باسهنلا یهو نافولو ردسکعلا

 حودع تیاغب هناذ ف ندنل الا تعرسو ندننف اطلو تفرو ردراو یصط هنوک
 لاعف ینزو هکیدلوا بهاذ هنسلوا هبلسا كننون راضمب هکر ید حراش رد ءوبم
 هکی دلوا بهاذ هنسهدایز كنلون لبلخ ماما و رابدلبا ناب ینذخأم نکلا رولوا |

 هلیصف كنه [ یلاعسلا نامر ] ردلالعف یفزو رد هنسسانعم مج ردن دنس هدام مر

 یرلکدید نوش رافویه ( رابنالا نامر ) ردععقر, ندنا دوخای رونبد هشانهش>ح قآ

 یرلکدبد نارف نویق و ینوا هراب و ینوا مق هدېکرت رونبد هنرېبک ع ون كنوراد

 ردیدآ عموم رب هدنبرف ره ( ناتامرلا ) رارید یند نوفیرافوه هکردنابن
 رانید نب يحم مشاه وبا ندنیلدحم ردعنموم رب هدنرهش طساو ( نامرلا مصق ) |

 نوطط و دې نب مرکلادبعو روصنم نإ نسح و هقدصو یوضلا ىسيع نب ىلعو

 | لحم ةنمرملا ) a هباروا نوینامرلا ےہ و نی دمو مالسلادبء نا |

 هلدیدسشن الف و pr RE E نوه ردیدآ ۱

 ۱ ردن رابع ندهکلوا ینعی ندهلقا ترد د وخاپ ردبدآ تکلع رب هدنسهکلوا مور

 ۱ DROP مرد نیت ۱

 یرلنای ابفارغج بنک ردندنلیبف بسن رییغت| هک هلبحتف كيم و كنهزمه رونید |

 نمرا و ردرلپوسنم هناوب نب یطبل نب نمرا نالوا یرلعدق دج هینیمرا هرزوا
  ردنرابع ندنتلایاشعم و هندآ یرغص هبنیمرا و یربک و یرغص ردعسفییا یتبالو

 هلی كنار ( نیمور ) ردتبانک ندنرلتلیا مورضرا و صراق و" ناو یربکو |
 قحا وبار جش ریمور نب دبع نب باهولادبع ردندیماسا هدننزو میماع ( نیمارو ) |

 نانیمطا ( نانعمرالا ) ردنداهقف نيمار نب نيسحلا نن نسح و رديضش یزاریشلا |
 كنار ( ةنرلا ) لاس اذا هعمد نعمرا لا : ردهنسانعم قخا یشاب زوک هدننزو |
 نينا ( نینرلا ) انوص یا ةنر هلتعم لوقت روند هسس هلبصف كنهددشم نون و |

 حاص اذا یلاملا بابلا نم انئر لحرلا نر لاش : ردهنسانعم قمرقیح هدننزو ]

 f یفصا اذا هيلا نر لاقب : ردهنسانعم تاملکید بوتط قلوق هنزوس كمدآ رب و

 3 یانعم هکر حراش لو اذا سوقلا تتر لاش : E تبرک یاب و ۱

 ین كنار ین ) ینا انها نراو حاص اذا لجرلا نرا لاقب ا |

 ۱ رخ لوقت رونلوا یالطا هنمسق قوا اس ۰ هدننزو بر هلبرصق "
 ہک دف
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 ردندانعم وب یربعت كلا نقر لی هدمالقا الا ردهانعم وب ید مقر هکه تن

 عهوتيالل هدوس اذا باسحلا یف اعضوم نقر لاق رد اوشا ندنسانعم باضخ و و ۱

 موقرم یا نوقرم باتک لاقی ردبفدارم و هدننزو موقع ( نوقرلا ) سیب هلا |
 امردیا اریثک انیقر یناطعا لوقت رونلوا قالطا هبهقپا هدننزو ریما ا

 ةنسحلا ىا ةنقار ةأرما لاقب رونید فن تاک لد وا کو یسرشب ( ةنقارلا
 ( نف"رلا ) ةبضخم یا ةنفار ةأرما لاق رونبد هنوناخ رونقای هنق امادو نوللا
 نارفعز هدننزو لاعتفا ( نافترالا ) رونید هنس هطروع لانرف ةصاخ هلنینعف

 دوعف ( نوکرلا ) نارفع زاب عیضعت اذا نالف نقنرا لاقب : ردهنسانعم كمروس |
 انوکر نکرو هبلا نکر لا : رد هنسانعم كليا لیم ییمص ههنسنر هدننزو ۱

 لخادت ثلاث باب هکريد حراش نکسو هيلا لاماذا ثلاثلاو عبارلاو لوالا بابلا نم

 کو یوق كب كنهنسنر هلیع كنار ( نکرلا ) رد ذاش دوخاب ردندنناب نیتغل |

 هدهءاعو یوقالا بناطاوهو نکر یف هرهظ روند هنعلضو هشوکو هنن اج نالوا

 رونلوا قالطا هبهنسن نالوا توقرادمو رد هنسسانعم میظع ماو ردیدآ عضومرپ

 كلم نم هب یوقنام وهو دیدتش نکر هل لاش یک تاقلعتمو رکسعو لامو كلم
 ةعنمو زع یا نکر هل لاش رونلوا قالطا هتکوشو مشحو هعنمو زعو دنجو
 رونبد ههراف یربا كب هدنزو ریز ( نیکرلاو ) هلبصف كنار ( نکرلا )

 نکرت لاق : رد هنسانعم قلوب تدشو توق مدآرب هدننزو لعفت ( نکا ) |
 رقوناذا نالف رک لاق : و هرز كلبا ادب نیکو راقوو دتشا اذا لحرلا ۱

 یخ ده راغی رداق ناثلوا رییعت نکل هکرونید هاف فورعم هدننزو ریتم, نکرلا ) ۱

 لاقب روند هغاط نالوا دنلب رسو یلاع اجرح هدننزو ریما ( نیکرلا ) رونبد |
 نیکر لجر لا رونید همدآ یحاص نیکو راقوو ناکرالا یلاعلا یا نیکر لبج |

 (ةنوکرلاو) هدننزو هبهافر ( ةيناکرلاو ) هدننزو همالس ( ةناكرلا ) نب زر ۳

 ةن اکر لجرلا نکر لاقب : ردهنسانعم قلوا یحاص نیکو راقو هدننزو هموع
 هدننزو بولسا ( نوکرالا ) رقوو نزراذا گو بابلا نم ةنوکرو ةيناكرو

 دبع نا هدننزو همام ( هناکر ) روند هنسافا یوکو هنکب یو نالوا ناشیذ

 هلکنا یراترضح مالسلا هیلع مرکا ین یدبا دنمروژ تیاغب دین هکر دل زو
 ردمولعمانیردب هکیدنکلا یرصلا نا رایدلوا بلاغ هعفد یکیا بودیا هعراصم

 هدننزو رییز ( نیکرو ) هدننزو بارع ( ناکر ) یدنلوا فالتخا هدنتب
 یدرفم ردفورعم هکرونبد هرا ندهک اوف هدننزو راز ( نامرلا ) ردندیماسا

 رولوا هدننی یکا هلبا ولتط هکرولوا نمو ینک اوولتطرولوا عون جوا ردهنار |"
 ىلع یعون یتکاو رد نیلم یلامسو یعیبط یسولتط رونلوا رییعت نافولو شوخ
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 ناسآىسم روب هدننزو هرم ( ةثغرلا ) هلوهاذا سالا نغرا لاغب : رد هنسانعم

 نولوكنیغو كنار ( "رغر ) ةلبس یا ةنغر ضرا لاغب روئپد هرب مالمو زود
 یهرکت كنغر لافب ردیجرت فرح ردنغل هدنلنفل لمل ېک عر هل كنءددشم
 رد هدسلب رب هدرهنلا ءاروام هل رسک كنيغو یضف كيم ( نانیغرم ) كلعل یا |

 ٠ كنافو ىضأ كنار ( نفرلا ) ردندنآ ینانیغرلا دمع نب ىلع ماما هنادهلا بحاص

 باو ردطلغ رلهفحهوب هکرید حراش هنسانعم شی رونید هبهطروب هئوکس |
 هدننزو بدخ ( نفرلا ) هللا هنکابس هاب و هحونفم نون ردقلوا شبث نالوا |
 | كب ( ةنفارلا ) بنذلا لیوطلا یا نفر سرف لاقي رونبد هنآ یلقریوق نوزوا |

 ةرتهامیا ةنفار ةأرما لاق رونبد هراکن نالوا نامارخ هللا هوبش و زا نیقشاط
 | باصسلا رطما لاش رونبد هرومنب ولهرطق هدرخ هدننزو باتک (نافرلا) رطب ف |

 | وه لاقب روند هکلرید شوخ كب هدننزو هنینامط ( ةنيئافرلا ) اذا ذر ىا افر |
 | هلشحوت هسک رب هدننزو نانیمطا ( نانیفرالا ) شيعلا ةراضغ ىف یا ةننافر ف ۱

 ۱ اذا لجرلا نافرا لافب : ردهنسانعم قلوب مارآ و تنوکس هرکسندکدنک بوجاق |
 ۱ فعض اذا لحرلا نأفرا لاقي : ردهنسانعم قلوا فیعن و تسس و نکس منرفن

۱ 

۱ 
۱ 
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 و ی

 لاز اذا هبضغ نآفرا لا : ردهنسانعم قعشواص یسهکیوا كمدآ رب و یخرتسا و |

 وهلاقی : ردهنسانعم روضح و هافر و شیع تعسو هدننزو هبنهلب ( ةينهفرلا ) |

 | (نافرلاو ) هدننزو روبص هلفاق ( نوقرلا ) ةيغافرو شبملا ةعس ىا ةينهفر ىف
 | هنسانعم ءانح روند هبهنق هلا هروسکم رم ( ناقرالاو ) هدننزو باتک |

 | نارفعز كلذک قعقی هنق نوناخ هدننزو لعفت ( نقرتلا ) رونید هنارفعز و
 ۱ نارفعزلاو هانطایانوقرلاب تبضتخا اذا ةأرلا تنقرت لاقب : ردهنب رلانعم كغرزوس

 | كمروس نارفعز دوخي قغای هنق هلاقص و هجاص هلرنسک كنهزم ( ناقرالا )
 | | ؛ردهنسانعم قمردناقهغای یماعط و نوقرلاب ابصخ اذاهتیف نقرا لا : ردهنسانعم |

 | نقراب لاشب : ردهنسانعم كمنروس نارفعز و مسدلاب هاور اذا ماعطلا نقرا لاقب |
 .هلاقص اب هچاص یغد وب هدننزو لیعفت ( نیفرتلا ) نارفعزلاب ئت اذا لحرلا |

  نوفرلاب ابضخ اذا هني نقر لاقب : رد هنسانعم تكمروس نارفعز و قغای هنف |
 . هدتباتکو هخر یتعع هنقر لاقن : ردهنسانعم قموق ناشن هبهنسن یسهلوقم شاق و |

 هروطس نیب براق اذا باتکلا نقر لاق : ردهنسانعم قمزای قبصقیص یرارطس
 نقر لاقب : رد هنسانعم كلیا عضو هکر ح و هطفن نوجا قلوا نیبتم هوزاب و

 نقر لاش : رد هنسانعم قمزاب نیو لزوک ییوزاب و همتا و هطقن اذا طخا |
 هک ات ردهنسانغم قلهراف ىلع شعب هدنرتفد باضح و هنیزو هنسح اذا باثکنا

 . یک كلا دیسر یاسا هلوا مولعم ینیدنوا هضیبم بولوا هدوم هفیحع لوا |

 | هک ه
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 رد ءانعر كرهدنا افشا ینلا هللا یقخ نیولت راثیبخ ردما ندناعارم هکیدبا راربد
 قبیح الع و لج قح یدبا مکن و هاردزا اشاح هلشنأت تنعرا یرلدام هکیدیا
 هرکسع لوش نعارو یدلبا یبنو رحز هلمالعا ینرلدارح كران وعلم لوا ةنايص

 :شبح لاقي هلوا یسهلضف نیفشاط یرغوط هنعس رب یک ینورب كغاط هکر وند
 مدآ رب هلنيتخف ( نعرلاو ) هدننزو هموع ( ةنوعرلا ) لوضف هل ىا نعرا |

 ةنوعر نعرو نعرو لحرلا نعر لاقي : ردهنسانعم قلوا هبلوچ و قلاص و نو |
 ردیجعتلعف ( هنعرا ام ) نعرا ¿ ناك اذا سماخلا و عبارلا و لوالا بابلانم انعر و ۱

 رثا هغامدشنوک هلیصف كنار ( نعرا ) ردکعد ردمدآ قجا و هیلوح نجعن

 بابلا نم انعر سعثلاتنعر لاقي : رد هنسانعم قلیاب بولوا تسس مدآ هلکلیا |

 نور ندنسبرلبا كغاط نعرو هيلع یفغ و كلذل یخرتساف هغامد تمل اذا لوالا

 نوزوا و هلرسک كنار رولک ناعر و نوعر یعج روتند «یروبس ناقج یک |
 قیرطو ردیدآ عض وهرب هدنب رحم و ردیدآ عضومرب هدزاجح و روند هغاط یدازوا | ۱

 هدننززو رب ز ) نيعروذ ( رددا عضو ەر هدنب رق یسومیا رفح هدهرمعپ جاجح ۱

 دوخای نصح رب یسهدرک انب كروب كلم نيعرو ردیبقل كنيرب ندنکولم ريج |
 ریما ( نیعرلا ) ردیسا هیحا ر هدنع و رددآ كغاط نالوا یی كنصح لوا

 روبص (نوعرلا ) رونید هنسیروس تآ هجرادقم رب هکردهنسانعم لیعر هدننزو ||
 هننلوک ارق تندصک و دیدشیا نوعر"یث لاقي رود ههتسندیدش و تخس هدننزو |

 ریثک نالوا زلتا رارق هدرب رب و هتلظ ین یا لیللا نوعر یف اوجرخ لاقب روید |
 كنبع و: كنار ( نعر.) ةکر لا ربثک یا نوعز لحر لاش روند دمدآ هکر لا ۱

 ادیزنعر لاقي ردتغل ندن هلک لعل نالوا یبرت فرح هلبتف كنهددشم نون و |
 كشوک و نو ردبث ّوم كنسهلک نعرا هدننزو ءارج (ءانعرلا) ادیز لعل یا مث
 ناسل ةيخرتسم ءافج هقطنم ىف ءاجوه یا ءانعر ةأرما لاقب روند هنوناخ قلاص و
 ردهلب رابتعایلیامت یک هزات لاجن یشان نداخرتسا فیصوت هللا ءانعر ییهوبحم هدارعش |

 هبهنوا ندرعلا ةربرح ارز ایبشت هنقنا كغاط ردیبقل تكنبرهش هزصب ءانعرو |
 ( نغرلا ) ردیسا مزوا ولرد رب هدفلاط و" ردشلبا دقت هیورب ندقرع دوخاپ

 هنسانعم كمل لا لوبق بویلکید یزوس رب هلیلوکس كنهمجحم نیغ و یصق كنار
 هبلایفصا اذا ثلاثلا بابلا نم انغر هيلا نغر لاقي رونلوا ریبعت كلسا زوس هکرد |

 لک اب یا نغرب نالف لاقي : ردهنسانعم كمحا بوب هلا روح و اغص و الباق

 ( ناغرالا ) عمط اذا هيف نغر لاقي : ردهنسانغم كليا عبط و ةن ىف برشی وا

 نغر ییعع هبلا نغرا لاقي : ردهنسانعم تكلسا زوس ید وب هلرسک كنءمه

 قلیالوفیثیا ز و هعبطا اذا هنغرا لاقي : ردهنسانعم ثكمروشود هعیط یدآ رو
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 هنو لها نالوا دعاسم و یاس هکمروک ییشبا كنمدمه راپ و مکحم یا نیسر

 رونید همدآ نالوایلا و درد و محو و هبحاص ةحاح ینح یا نیسروه لافب روند
 هک رل رکسنالواهدنرلزید كنف تآ سرفلا انیسر و مأتم محوم یا نیسروه لاقي
 | لپعفت ( نیصرتلا ) رونبد هنبرلجوا ردبکم قمر قمرپ هدننپ یرلاوف هلبسهجاب
 ۱ ةف رع«"یشلا نسر لاقب : ردهنسانعم كلبب هرزوا قیفح هحو یهنسن رب هدننزو

 لعن ( نوسرلا ) هففح ىا ربخلا اذهیل نصر لوقت ساسالا ىف لافو هبلغ اذا
 ( نصرلا ) موسوم یا نوسم دعاس لاقی روند هوضعع شاروا افت ای شلسک

 | ( ناسرا ) رولپساب افت و غاد هباود هلکنا هکر ونید هبیفلغاد هدشننزو ربنم
 هام دانم ) نوضرلا ) ردعطوم رب هدندروب بعک ن ثرامب هلیعف كبره

 ۶. هان شلزید هرمص هرمص بولبردشانب هنر یر یک یشاط م ردلاق هللا

 اهضعب مضي اه وح و ةراج نم دونم هبش یا نوضم "یش لاقب رونید ه هنسن
 یریغ ندناسل یبرع هدنرلنزو هانکو هباعس ( ةناطرلا ) هريغ و ءانب ف ضعب ىلا
 ةيمجعلاب لكن اذا لوالابابلا نم ةناطر هل نطر لاقب : ردهنسانعم كليا ملكت هلاسل
 كلبا ملکن هلناسل هقشب ندیرع همدآ رب یغد وب هدننزو هلعافم ( ةنطارلا )

 ندیرع هدننزو لعاف ( نطارتلا ) ةيمجعلاب هلك اذا هنطار لاقي : ردهنسانعم
 (انیطرلا ) ةيمجلاب اوملکت اذا اونطارت لاقب : ردهنسانعم كعشیوس هلناسل یربغ

 | هذه لانیطراملاقی رونید هزوس هلیفیفخ اضعب و یدیدشت كناط و یسهبنب رفصم
 | نالوا عوذصم ةصاخ هدنش راهسک شعب و نالوا هللا هبانک هدهباج كمالك ام یا

 .] هدننزو هدادش ( ةناطرلا ) رلزلبا مهف ینآ رلرئاس هکروئلوا قالطا ید هزوس !

  یرلبحاصو بولوا قوج ,قرهلوا شادلوب هنیربیرب هدننزو روبص ( نوطرلو )
 رب هلنیعج رلیحهود قرفتم ندلح رب رونبد هرلهود نالوا هرزوا ترثک هدنرلناپ |

 | همجعم نیش (نشعرلا) ردقحهلوا رلهود قوج نالوا هدنرلباعتتسا نکردیک هتمس
 || هود كباچ و تسح و رددناز ینو ردهنسانعم نابح ققروق هدننزو رفعح هللا
 ردبآ سرف رب صوصخم هنسهلسف دار و ردهنشعر ینوم روند هبهود و هنشوق

 هدندروب یتعاج ظبرق نب ورعون نالواهبعش ندیالک نب رکن ییاوت ( ةنشعرلا )

 | هدننزو رجا ( نعرالا ) رداع هابسا نشعر نالوا ريج كلم ردیدآ وص رب

 لحرلافی :رد ءانعر ینوم روند همدآ هبلوج و قلاص و نو زیب ینکیدلیوس هت
 هکیدید هدراصب فلوم یخرتسلا قجالا هفطنم ىف جوحالا یا ءانعر ةارا و نعرا

 یجوعتولیم هفرطرب هکرد ذوخأم ندنلنفل نعر نالوا هنسانعم لبلافتا هدام وب

 ردنیضق ین ندنظفل انعار یهدنسهعرک تیآ [ انعار اولوقنال ] وبشا"و رولوا
 | انعار هدر كجد انلخفحا هنبراترضح مالسلا هيلع نب زکربمغبپ یسهفناط دوی
 د

 راربد



۳۱ 
nnn 

 ( نسرلا ) رلیدلوا بهاذ هنييرعت رلضعب و ردبلغا قلوا ندنلیبق قفاو رونيد
 ینالابابلانم انسر ةبادلا نسر لاق : ردهنسانعم قلق رالو هراوط هلیعف كنار

 رضءب ردهنسانعم نشر هلرسک كنهوم ( ناسرالا ) انسراهل لعح اذا لوالا و

 نسرا لاق : ردهنسانعم قلق رالو ناسراو قلب هلیا یبهباد نسر هکیدید

 سلح ( نسرلا ) نسرباه دش اذا ةبادلا نسر لاقي و انسر اهل لعح اذا ةبادلا
 هنسرم نسحا ام لاق رونلوا قالطا هنورپ هدننزو دعقم ( نسرلا و ) هدننزو |

 یسیبق یط و رع نر نسر ردندیماسا هلیعف كنار ( نسر ) هفنا یا هتسمو
 رد هلنینعف نسر ییا ن ثراح و ردندنسهلیبق دزا صاع نب نسر و ردندنلاجر

 ( سارا ) روند هراضرا نالوا تلص و تشرد هلیصتف كنهرمه ۰( ناسرالا )
 زدن آ هدیکرت هک روند هنابن یرلکدید سنو هدبرع ردیسراف ظفل هدننزو مساي

 هلا اج هدننزو رفعح ( نتسر ) یدنلوا رکذ هدنسهدام سنق هکهتن رد رلکدید |
 ( نشارلا ) ردنداروا ینتسرلا میلس نب یسیع ندنبتدحم ردهدلب رب هدننیب صج

 هنابنا نالوا ردا لکا یروپس ییاعط یهدهرغس هدننزو بحاص هلا هم نیش |
 هرادرکاش و ردطلغ ی راهن قم هداروب معقم یا نیشار لجر لاقب روند |

 لاق رلربد هنادرکاش هدیسراف هکزونید هششخ یرلکدتبا ریبعت كلتبرش نالیریو |
 هنسانعم سیل هساک رونید هغواق لاط و مناصلا ذیل جن رپ اموهو انشار هاطعا |

 یدرکاش كنبریرح بیدالا ینشارلا دجم نب هللادبع و یلیغط یا مهل نشاروه لاقب
 قلواییغط هسکرب هدننزو دوعق ( نوشرلاو ) هلبعف كنار ( نشرلا ) یدیا
 یشاب بلک و  لغطت اذا لوالا بابلانم انوشر وانشر نالف نشر لاقب : ردهسانعم
 هيف هسأر لخدا اذا ءانالا ىف بلکلا نشر لاقی,: ردهنسانعم قالی بوقوص هلاق
 هدهلئنتصف رونبد هنایل كلذک رونید هکدک قحالآ وص ندلودح و ر نشر و

 مهار نب سیردا ندمالعا ردهبرق رب هدناجرح هدننزو ریز ( نیشر ) ردتغل
 حق لاقب رونید هبءرجتب هدننزو رهوج ( نشورلا ) ردندنآ یناجرما ینیشرلا

 (نوشرلا) ردرلبرعم ندیسراف نشور و نزور هکرید حراش ةوک یا انشور تیبلاب |[

 معغلاقی رونبد هرلنویف نزک بویلتوا اماد بویلوا سوبحم هدهناخ هدننزو روبص |
 ماغاو لاکا ییهنسن رب هلئوکس كداصو یصف كار ( نصرلا ) عانر یا نوشر /
 :ردهنسانعم كکوس و هلکا اذا لوالا بابلانم انصر هنصر لاقی : ردهنسانعم كا |

 راوتساورکح یپهنسنرب هلیرسک تنهزم ( ناصرالا ) هش اناهناسلب هنصر لاق |
 هنسنر هدننزو همالس ( ةناصرلا ) همكحا اذا هنسرا لاق : ردهنسانعم كما |
 اذنساحا بابلا یم.ةناصر *مشلا نصر لاقب : زد هتساتعم قلوا راوتسا و مک |[

 ئش لاقي رونید هبهنسن نالوا راوتسا و مک هدننزو ریما ( نیصرلا ) مکعتسا |
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 : رد هنسسانعم كت دلا كبا نوصا كمريكا كلبا هدننزو لاعتفا ( نادنرالا )
 لاغ رونید هب هثسل شمئلکا ( نودرلا ) اندرم تذخنآ اذا ةأرملا "تندنرا لاقب
 هکر بدع راش ردبسا لجررب هدنزو یربیز ( ییدر ) لوصوم یا نودم لر

hd 

 | یدیا ردیا موش حامر هبحوز هکر وئلوا تبسن هوت اخرب مان هتیدر ییدر خر |

 | هیرفر هدنساصف ربش ماناسن هدناربا هدننزو باصس هلا همش« لاذ ( ناذر ) |

 ۱ هدسزو هندور ) هنذورلا ( ردقوب یربغ هدهبنکوب یعی رددرفو و رد دنس ۱

 روند هنیرافاتسر كرېش هلرمسک كلاذ ( تانذارلا ) یدنلوا رکذ هکردبف داو |

 یلفارونواهکرونبد هرب كسکوپ لوش هلبنوکس كنهمس» یازو یعف كنار (نزرلا )
 رواک نازرو نوزر یعج هلوا رولبک ربا بر ةا ی وص روغب هلغلوا یسروقجو
 ( ةنزرلا ) ردهنسانعم بناجو هیحا هل رسک كنار ( نزرلا ) هدننزو باتک |

 | همارک ( ةئازرلا ) یک لابج ردنازر یمج رونبد هرب كمك ربا وص هل رسک كنار ۱

 | رفواذا ساخابابلانم هنازرلجرلاو یثلا نزر لاقب ردهنسانعم قلوا رغا هدننزو |"
 ردنازر نوم رونبد همدآ ېحاص نیکتوراقوو هبهنسنرغ  هدننزو ربا ( نیزرلا )

 نوجا كلب یننلرغا كن هنسنرب هدننزو نزو ( نزرلا ) ردنداعسا نیزرو هدننزوباصس |
 نمازر هنزر لاقب رونلوا ریبعت یسیئراط لا هک رد هنسانعم قهردلاق یرقوب هللا لا
 اذا ناکلاب نزر لاقب :رد هنسانعم كلا ت.اقا و هلقنام رظنبل هعف راذا لوالابابلا

 رش وب رولوا بلص و تخس كب هکردپسارجث رب هدننزو رجا ( نزرالا ) ماقا |
 ] نزرا هکردیدآ هدلب رب هدنسهکنوا هبنیمرا نزرل و ردقجهلوا یجاغا مداب یی
 | نب هللادبع ندنیدحم رد هدلب یریکدید مورضرا الاح ردفورعم هلکعد مورلا
 طالخ هکر دبسا رخآ رهش ر هدهینیمرا كلذک ردیوسنم اکا ینزرالا دیدح
 مظع رب هدنننب نورزاک هلا زاربش نزرالا تشد و رد هبارخ الاح و ردهدنب رق

 ها, لات روند ههر هدننزو هرهوح ( ةنزورلا ) ردبسا كندوا
 لاقت : ردهنسانعم كما راقو راهظا هدننزو لعفت ( نزرتلا ) ةوك یا 2 ةنزور
 هدلب رب هدنسهکلوا مور هلاهحوتغم هرم ( ناجزرا ) رقوت اذا لحرلا نزرت

 هدنساضق ناهفصا هلبعف كنهمه (نانزرا) ردرومم هدنتس مورشرا الاح ردیدآ

 قلوا لبافم هنبرب یرب هنسن ییا هدننزو لعافت ( نزارتلا )رد هبرق رب
 هدننزو هلعافم ( ةنزارلا ) ناحوانت یا نانزارتب نالبلا لاق : ردهنسانعم
 هلنیتعف ( نسرلا ) هل اخم یا هنزا وه لاق هنم و : ردهنسانعم كلیا قلتمود
 روند هرالو یرلکدروک هنبرزوا نور كراوط و هنسانع» لبح روند هبا

 هبا نسر یخد هدیسراف هم حراش هدننزو لبحا رولک نسرا و ناسرا یعج
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 ید ناجا 51 ردیدآ هدلبرب هد نیژرقو را اور هیت و ۱
 نب هللا دبعو بوبا ندجاو سا ن دجا هلنیتحوتفم هددشم ءارو همه رلرد |

 هنیهج ( هنیحر ) ردنداروا نوئدحا نون اجرلا دجا یردار و بیعش ندج /

 بودبا لیم هفرطرب هدنئز رارعشقا ( نانحجرالا ) ردعضومر هد رغم هدنزو |
 ردتساذعم تلکهنکرح بوانبواو لام اذا *یشلا نخحرا لاقب : ردهنسانعم قا |
 نح را لاق : ردهنانعم كعغود ندر هنسنرو هزئها اذا *یثلا نححرا لاقي ۱

 "نعجرا لاق : رد هنسانعم قمقلاق بوبا وا بارس ندرب و ةرع عقواذا *وثلا |
 شدج لاقب رونبد ههنسن یغآ هدننزو نئمطم ( نحجرملا ) عفترا اذا بارسلا |

 هدننزو نانحجرا ( نانعحرالا ) ةلبق یا ةنعجرم حر لاقي و لبقث یا حج |
 هدنسانضفورم هدننزو باح هلیاهمجعم یاخ ( ناخر ) ردیفدارم هدنرلانعم عیجو |

 كنار ( ندرالا ) رد وسنم هاروا ثدصا یاخرلا مساق نب نسح رد هب رقرب

 طایلا عسو لاقب ردنادرا یعج ردبفرط قتلوق هکروند هند كنکي سابل هلی
 لیعش ( ندر و ) هل سسکح كن مه ( نادرالا ) هک لصا یا هب و ندر

 هل لعح اذا هندرو صیمقلا ندرا لاقي : رد هنسانعم قعای ندر هسابل هدننزو

 دیوظم یا ندر لیل لاقی روئلوا قالطا هب وک ارق هدننزو نسحم ( ندرلا ) اندر
 كلبا هدننزو ربنم (نترفل) نتنم یا ندرم قوم لاش رونید هن فی

 بوشیرو هنسنر هلنیتعف ( ندرلا ) هثسانعم لزغم رونیم هکیا كحهربک ا
 شنو ضیقن اذا عبآرلا بالا نم اندر هدلح ندر لاق 2 ردهنسانعم كلزو

 روند هبهنسسن یرلکدتیا ریبعت لوصو شا ناقج هلا دلو ناغ وط یی ندرو |
 جد ندنکوب كننویقوص هکرونبد هشاق یرلکدید نخو رونبد هکلپا شاریک او |
 ندر تعم لوقت رونید هنسی دشغق حالس هلیعف كنار ( ندرلا ) روشلول ۱
 رانلا ندر لاق : ردهنسانعم تكمردنوو ضعب ىلع هضعب هعقو توص یا رس

 : رد هنسانعم كلا فتسا هرزوا یر یر یعاتمو هنخداذا يناثلا بابلا نم اندر |

 ( ندرالا ) رونید هنارفعز هدننزو بحاص ( ندارلا ) هددت اذا عاتلا ندر لاقب |
 كنهزمه ( ندرالا ) ردیدآ شاق دیشچرب ندشاق یرلک دید نخ هدننزو رجا

 ساعن یا لیقث ندرا ینذخا لوقت روند هفغغما هلددشت كنونو یرلهعط كلادو |
 ردبدآ تکلعرب هدنس هکلوا ماش ندراو ردطلغ یسهخن لادلا دیدشتو هدارو |

 یحاص ( یندارلا ) ردنداروا مالعا شعب رئاسو هللادبع نب مکحو یسن نب ةدابع 1

 هنرج تطلاخ اذا یندار رجا لاقب یک الا رونید هبهنسن یحرف قتمراص هدننزو |

 ( ةندورلا ) ردیدآ یسرف لدم نو رع نب رشب هدننزو ریز ( نیدر ) ةرغص | ۱

 اعا اذا هلح را ندور لاعب : تن قلوا باس اولیا دوب تكیدننزو
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 دیلح ن كوهام نی نیر یبکو یا داهم نی ویدلج نب لوهاس و بقل نر یمک و

 اونو 0 پک دخ راسشمرپ بسا دانون ییکو انار ییکو هبسا
 | رویم هکرد وب ملا نظ هکیدلاف و ردفوب یر و مسا كنو هدنرب كشیداحا و |

  ۱ال رهظ اماذه ردیسهسپسد و رکم بهذم و نید نمشد ی شعب بولوا امس یب مس
 | ردیداو ر هدننب ابف هلا هندم هلا هموعضع یا [ اوتار یداو ] بابلا اذه یف

 ) هنلارطف روهغب ندیا رطافت یردب هدشننزو باص هللا هدنم یا ( نارا

  2ةعباثتلا راطفلا یا نارلارطع لافب هلوا لصفنم و نکاس هجهاک یرلنییام
 شهاب ناثر ( ةنوئرلاو ) هدننزو همظعم ( ةنئرلا ) نوكس نبني رطملا نم |
 | لعفن ( نارتلا ) نانر اباصا اذا ةنوئم و ةن رم شرا لا روند هنعرا ١

 | تارت لاقب : ردهنسانعم كئروس نارفعز هنیزو یک هل لزق نوناخ هدتننزو
 | هدننزو رارعشفا هلا هلم نبيع ( نانعثرالا ) ةرمغب اههحو تلط اذا ةآرملا |

 نعئرالاغب : رددنسانعم قاي ناوارف و لصتم هرزوا موعبویم رو قلارا رومی
 رمشلا نعئرا لا : رده:سانعم قةراص هبیغاشا جاص و داحو تب اذا رطلا '

 لاق : رد هنسانعم كليا ادي تواخر و فعنم بونلکویلس هسک ر و لدست اذا |

 قم هدرب رب هدننزو دوعق ( نوحرلا ) یغرتسا و فعضص اذا نا .رعئرا اولق 

 هوا هناد و ماقا اذا لوالا بابلا نم انوحر ناکلاب نحر لاقي : ردهنسادعم

 انوحر تنحرو تنحرو هریغ و لبالا تنحر لاق : رد هنسانعم قعشلآ

 رویلاص هباعرم یراوطو تویبلا ىهي تفلا اذا سماشاو عبارلاو لوالا بابلا نم
 كسب هلفلع بو وقبلا هدهاخ دوخاپ تامردب فلع رتک هلا سبح هدهلاخ بویم

 ا ىلع لزنلا ف اهسبحوا اهفلع ءا-او اهسبح اذا هتباد نجر لاقي : ردهنسانعم

 ةبادلا تنحر لاقب :ردهنسانعم قلوا رونلسبدهناخ ىسيدنكرارا»و فلعلا رحونا 

 نجرلاق : ردهنسانعم قغثواو فلعلا ىلع لارتلا ف تسبتحا اذا عبارلا بابلاانم 3
 هباعرم یراوط یغدو هدننزو لش ( نیحرتلا ) هنم یعسا انانالف صالیوب 

 !فلعلا ىلع لزنلا ىف اهسح اذا ةبادلا نحر لاه : ردهنسانعم كسي هدوا

 ) ودهتسانع قلوا مظتنمااو هدب روش یشیا كمدآ رب هدننزو ناعتفا ( ناجترالا
 طلتحا اذا مران < را لاش زدند ا یانعم  » Eه دقدلرد ص یغاب سفوت  ۱

 ددا نج را لاقب : رد هنسانعم ینلوا هانو دساف قرهلوا پ ,ط پوط بوبلوب

 ناکلاب نجح را لا : ردهنمانعم قلوا میقمو متراوبتقو مفت مق ادا اذا 

 التاق اسیا اتیحر هاقس لاش روند هلاق رهز هدننزو ریما ( نیحرلا ) ماقا

 ) هکرونید هبهفق ( ةنوجرما ( رد هنسانعم تعاج هدنزو هنیقس ( نیجرلا |
 هدننزو دادش ( ناجر ) ردفرظ نانلوا ریبعت هنوک هلفب رح رلروقپ هتسن هنجا |



 مر

 ناف ادخن نسب یدنناوآ یواستو بریا انا یاب ندیاخعا یی
 | ندشاععا باعا كرو نم هکیدلیا تیاور ثیداحا هجو رلیدلیا قیدصت ید

 هنسلاردشلوارصم هدایز ندزوبتلا بولاق ندباحصا هک ای E یدلوا ویس
 یاب دنرتبو ردقح هلواوب صخش نالوا لوادتموید یدنه نزاباب الاح هدناررفع نایدنه
 هده نمعب هداروب ردهدلب ر هدناتسدنه هلا هنک اس هبقوف هاو هروسکم هدحوم

 لصا ردربتعم ريغ رلهخسن همسر لوا هلغلوا موسم هدتناونع یاب سل لیق
 هیجایخ هدمداموب و ردکفلوم هصوصخت مالکردقو یظفل لبق هدرادصح هست |
 اف هباصا می رد ر کنم یروب نم صخش فلوم یسهسالخ یدلوا ءارقتسا |

 مان نازم ید تمحام ههر اس بتکو هلاعوضوم هلبلاب و هناثنک مان هالا
 مالعا راسو ینافصو باهشو یطویس ردنوبثم هرزوا قلوا ند هلحاجد دبات ا

 هلج ینیدسلوا هنع هللا یطر لفطلاوا هبا رخا ار ز رداراقفتم هدباب و ید

 موسرح هدتبلا هدشیداحاو راس بتک یدیلوا ندناعصا ید صع لوا ردتات هدندنع 1

 تاریبعتوللاقحاو بود لق هاکلا قی رطب هدناعغن تموحم -یاجو ید رو
 ندفرطلوا هبنانع» ةلودلا ءالعو بویلوا حلاص هلهحورب هحاصحا یرلناسی هللا
 هدهنب دم كنب ر ندهعیاس هکر دلت قلوا نرق دعب الرق هعیدو نالوا لصاو"

 زارطورولوا انعمر یک یوصو كني رلهعیدو هیصوتلاب هب یهانبتلاسر فرط _
 لصالاو ردشذنا فی رنو راکنا ید یی یلصوم رم باهش هداتک مان سلاحلا

 لف لوا .دافعا داسا: ردع وم وم ناخ تیداسا نیا نارود ۲
 ' رارقاو ءاع داندنفرط فلوم هنن هلغلوا لئاق لوقممالک هاب ەدەروك هنس ەق
 ءالع و هلی رابع لصو هاک كلذک هلیناوذع معز یرلترمشح ییاج انالوم ردیولسم
 هبحاصنم فیعضلا اذه یلالصو مالسلاهیلع هطاشمانم طشلا اذه ینانعسلا هلودلا

 هلي رابع فيعمل لا اذه یلا نر اضرلا ییا نم تلسو ةقرشا هذهو مالسلا هيلع

 ایت ی ینیدلوا تلالد یعطق هنتبح هیضق كرو نم هدرلمالک وب هلکلیا مسر ۱

  بحاص لصاما و ردلکد مزلئسم یتبلقن ہلقن یعاعسا ییای ورع ضعب تكسوماق تحاصو

 ةولصلا هيلع تعیرش بحاص او رد ارتفا ضصح یدانسا قیدصت هسوماق

 هما رک باحصا هریخالا ءاشعلا ةولص دعب هدنرالاقتنا لاسارخآ يزلترشعا 9

 دخاقنال ام ئان ساز لع ناف هذه مکتلیل ع کارا ] یرلقدروس هلاطخ هیحوت
 ۱ هړح یهو هثس هام ایاع ینأی ةسوغتم سفت ا كلذک یییدح [ نیما هوم

 سفنتم ر ندموقم نرق ردق ههنس زو هلاسح ندنوک لوا هصبجوم ۳ 4

 یاسا رلندنا تب هدنراباتک یروینم صخش هکردندبارغ و ردررقم یفح هبا

 یا نئرو یسهنک-اضرلاونا نفت و لات رک نو یک یا مسر هلا هلن

3 
 ی
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 سس س تب تستر تی سم تست بس

 | دعب نم راردپا ریپعت مدریو عیب قلخ هکرونبد ههقبا رادقم رب نالبربو نیش
 | هنسنرب هبرسک كنهمه ( نابرالا ) ردهبانعم وب ید نوبرع لوا مفنم دقع
 | ( نبترملا ) اویر هتبطعا اذا هشرا لاقب : ردهنسانعم كمررو نور هدنسارتشا

 | عافئرا نابترا رونید همدآ نالوا مفنرم هرزوا لحم كسکوب رب هلیسهینب لعاف مسا "
 ۱ ردیعا نکررب ندشناکرا لبج ما احا هدننزو نام"ر ( ناب را ) ردهنسانعم |
 | مجرتم اب رجب نم وهو هنیفسلا نابروه لاقب رونید همدا ندبرو یبیک ناب رو !

 ۱ تبات رج نانلوا ریبعت بعش هدروم رح هک ردبح الطسا م زلف رحم وب هکر بد

 | یلوب كنبکو یرلشاط لوا ندنفبدلوا راوشد تیاغب كروب یک هدنآ هلفلوا ,
 لوا اماد رلرولآ نار ررب هبیک ره راردبا قالطا نابر همدآ نلی یک کرک

 رولوا عبا هننراشا كن آ یصتمود رروط بودهزوک هدایرد بورونوا هدنشكنبک ا
 | یساطنقم ید یضعود ررعاچ هروک هنساضتفا وید كهحو ىلع و كلاع و كنیم "
 | نهدوهشم هکهتن ردهنسکر هرزوا موقم هجو هقشب ندسر وب ردبا لع هرزوا |

 || هیرت هلکلبا ربسفن هللا نیح الم سر هدنس هدام بر ینوب فلوم و ردشلوا
 | هنالتخا ارهاظ یرکذ یغد هداروب یدیشلبا ملت ینفیدلوا ذوخأم.ندحالصا و |

 || رازدباراجأسا هلاهیلاغ ترجایجسکیوقم اریز رولوا ندنسهدام نور هک ردنبم
 | انابرراصاذا لحرلا نیت لاق :.ردهنسانعم كليا قلئابر هدننزو لعفت ( ن رتلا )

 | ردیدآ وص رب صوصخم هنتعاج عوبرب نب بلک یب هدننزو هینامر ( ةينبرلا )
 | یربغ ندنوب هدبع ردیدآ لحز رب ندنسهلیبق مرج هدننزو باتک ( نابر )
 ردنداسا هلنیتعف ( نر ) ردهلا همجتمیاز یسادعام ردقوبهک رب هللا لمم ءار
 ۱ (هنویرا ) ردیبحاص تافلوم شعب راس و لاثمالا باتک یربطلا نر نب لع

 | : رد هنسانعم نار هدنزو بحاص ( نیارلا ) رد هدلب رب هدیرفم هلیعف كنءهرمه
 | ( نیقنارت ) رونلوا رکذ هدنسهدام نب ر هکتن ردکعد نارلا عضوم نیارلا عتعوم
  ردیسهدعاق كنتلیا ردرک هکردیسا هبصفرب هدست دالب هلیصف كن هبقوق یان
 ] نر لاق : ردهنسانعم یقمناق یغای جا هریجن هلبنوکس كنانو یعف كنار ( نترلا )
 ةنترلاو هدننزو هسنکم ( ةنترملا ) هب طلخا ذا لوالا بابلانم انتر نيجعلاب مثلا

 غم عونرب ( نیتارلا ) رونید هنوعص هدرورب هلیغاب چا یریج هدننزو ب

 ردقحهلوا یفغم كنجاغا ماج رلرونلاوق .هدکدل باقرلیجازرقو رابحرقاب هکردیعسا
 | تخسوبلص دوخای رارید بطر تفز اکا رولوا لایس نکل بولوا دم هفت ||

 یرفاس ماچ هدبکرتو اییوفلف اکا هدینانوب رولوا دقعنم هلخطایو هنحراکا رولوا |

 باعا هکردهسک یرلکدید یدنرتبلا نئر نب لای رک نبا هلنیتعف ۲( نتر ) رلرید
 روهظ هدناتسدنه هرکصندنخ رات زوبتلا هکردصخش باذکرب هکلب ردلکد ندمارک

e 



 | هدبابلوا ردق هچمدبا ریذپلوصح یتبولطمو تجاح ن
 | قح هحالا كلتق ندب نالف لازام هدرب كجد یدلیا ددرو یعس هلتلوپسو قفر

 | : ردهنسانعم قغ كوم ندنور یخدو هدننزو لیعفت ( نینذنلا ) رار داهححا

 رونبد همدآ نافآ ییوص كننورب اناد هلنیتصف ( نذالا ) لاساذا طاخملا ننذ لاقي |
 ندنظفل نذا هدننزو ءارج ( ءانذلا ) هارضم لیسب ناک اذا نذا لحر لاق
 تناک اذا ءانذ ةأرما لاقت رونید هنوتاخ نالوا هرزوا نالیس یضیح امادو ردشنوم

 روند هنکوس كنق هود ةصاخ هدننزو یرابح ( یانذلا ) اهضیح عطقنبال |

 هدننزو هما ( ةنانذلا ) ردقلوا هللاذ نالوا باوص دوخای ردتغل هدنسهلک یناز |
 روند هنسهبش كنهنسن فیعضر و ةحاح یا ةنانذ هب لاقب : ردهنسانعم تحاح |

 هکردیفدارمو هدننزو لزالز ( لذانذلا ) فیعضلا "یشلاهیشب یهو ةنانذالا هیفام لاقب |
 هدننزو هلعافم هلو دیدشت ( هناذلا ) روند هنیراحوا یرلکنا نیشهرب كسابل |
 | هناذ وه لاقب : رد هنسانعم قمردشارآ نوجا كتسيا تحاحرب ندب دنک یدآرب |

 2 ردهنسانعم بيع هدننزو لاح ( ناذلا ) اهایا هلاسب هيلا بلطي یا ةجاح ىلع |
 ۲ ناو تورو لامو لاح هدننزو لعفن .( :نوذنلا ) بیع یا ناد هیفام لو 1
 ( نهذلا ) ةمعنو یتغاذ ناك اذا لحرلا نوذت لاقب : ردهنسانعم قلوا یحاص |

 لقعلاو مهفلا یا نهذلا لها نموه لافب ردهنبرلانعم لقعو مهف هلبرسک كلاذ
 اك ذو تنطفو بلقلا ظفح یا نهذ هب لاقب : رد هنسانعم هطفاحم توقو

 | یا نامهذالا لهانموه لاش رد اج هدرلنیتعف رد هنسانعم لاقتنا تعرسو |

 ۱ محشو ةوقوا نهذ هندبق لاقب : ردهنسانعم یاناونو روزو توقو ةنطفلا |
 | هللاغشا یبلق تكمدآرب رونلهلص هللا نع رولوا ردصمو رولک ناهذا یرلعچ |
 | یتاهلاو یاسنا یا انهذ هنع یننهذ لوقت رد هنسانعم قمردتوا ی هنسن ر |
 | ینهذا لوقت ردهنسانعم نهذ ( ناهذتسالاو ) هلرسک كنهرمه ( ناهذالا )
 | ردلهتسم هدهبلاغم باب هدننزو هلعافم (ةنهاذلا) یینهذ ىنعم یتئهذتسا و هنع
 تنکف یتنطاف یا هتنهذف یتنهاذ لوقت رد هنسانعم قع“ رای هدناب اک ذو تنطفو
 ردنطب رب ندنسهلیبق جحدم هکرد بعک نیا هلی لاذ (نهذ ) انهذ هنم دوحا

 ( نیذلا ) ردهاعع هکرد مضرق نبا هدننزو رفعج هلبا هدحوم یاب ( نیهذ )
 بیع یا نیذ هبام لاق : ردهنسانعم بیع هل رسک كلاذ

 "ٌنعر هلبصف كنهددضشم نون و كنهرمه و كنار ( "نر ) (» ءارلا لصف «)
 ینتعع هنعرو هنأر لاقب ردنغل هدنظفل لعل نالوا یعرت فرح هکرد هنسانعم
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 | .دکدلپا هناعتسا هدننش صوصخر ندهسک نالوا نود ندیدنک هسکرب لئموب
 ۱ روئلوا رببث قافس هکرونبد هلثلا كنفذ هدنزو هبحاص ( ةنفاذلا ) رونلوا داربا

 | دوخابهنب ربنج نویب دوخاب هبهجع موب نالوا هدنجوا دوخاب هنشاب زاغوب لونیع
 ۱ تسوا كئراف دوخاب هروفح زاغوب دوخاب هنس هروب نراف هصغاشا ندکب وڪ
 ۱ نفح ههنن كنفاوذب كنفاوح نفل "ال لثلا هنمو رد نفاوذ یعجج روند هنفرط
 | دوخابقمروا رامش هنسافف كمدآرب هلیصف كلاذ ( نفذلا ) یدنلوا رک ذ هدنلید
 | برضوا هدففاذا لوالا بابلا نم انقذ هنقذ لاقب : رد هنسانعم قمروا هئککا
 ۱ هاصع یلعوا هدب ىلع نفذ لاش : ردهنسانعم یقمابط هرزوا هنسنر ی هگحو هنفذ

 | قمابط «هنسنرب یبهکج یغدوب هدننزو لبعفت ( نیفذتلا ) اهیلع هنقذ منسواذا
 ۱ هدنزوروبس ( نوقذلا ) نفذ ینعع هاصع یلعوا هدب ىلع نقذ لاقب : ردهنسانعم
 ۱ یعرت تناک اذا نوفذ ةفا لاش رونبد هبهقا نالوا ردبفراص ینککا نکرروب

 | هبدغوف نالوا یقین اب یرغوط هفرطرب شساکید یرکا یرانکو ربسلا ف اهنقذ
 | هلنینعف ( نفذلا ) غلام اینفش تمءاجف اهنزرخ اذا نوقذ ولد لاقب رولوا فصو
 تراصذا مبارلا بالا نم انقذولدلا تنقذ لاقب : ردهنسانعم قلوا نوقون هغوق
 بلح هدننزو بحاص ( نفاذ ) ردیدآ كغاطرب هدننزو بانک ( ناقذ ) انوقذ
 ۱ هنقاذلا ( ردعضومر هدننزو هبحاص 1 هنفاذ ) ردندآ هب رقر هدنساضق

 5 ) هفبا اذا هنقاذ لاقب : ردهنسانعم قمدشقص یمدارب هدننزو هلعافم
  رونبد هنن الوا یا یرکا ىج رفو روند هتوناخ ولکک | نوزوا هدننزو ءارج
 ] هلبخ كلاذ رد نفذ یعج زاها ةللالا اذكو نقذلا ةلب وطلا ىا ءانقذ ةأرما لاقب
  هدننزو نوجل ( نوعذ ) رونید هب یدک ولککا نوزوا هدننزو رجا ( نقذالا )
 | نبمیکح دجم وبا ند ءاهفف ردیدآ هب رقرب هد هفاسم حرف جب ییا هنربش اراخب
 ظبلغ هدنرلنو بارغو ريما ( نانذلاو ) ( نینذلا ) ردنداروا ینوع ذلا دمع
 دوخاب روند هکوعس یروط ندبا نالیس یکوص ندنورب لوق ىلع. هکو مس نایلوا

 . رونبد نینز نوسلوا قیقرو ظبلغ كرکو هدننالپس كرکو هدیوئو هدرپ رک ردماع
 . امهیف ماعوا اقبقر فنالا نم لاسامو طاخملا قبقروهو نانذلو نینذلا سما لقت

 | لا : ردهنسانعم قلوا واكو ینرب كصخشرب كتصخشرب هلنیتعف ( نتذلا )
 .قخآ هلو نتذو نینذو هن انذ لیسب راص اذا مبارلا بابلا نم اذ لحرلا نذ

 . برعلا لوقتو لاساذا ین اثلا بابلا نم اننذو اننذ طاخملا نذ لاقب : رد هنسانعم

 كل نالف ینعب ةغيعط ةيسشم یشعوا اضموا امره كلاه فیع یا نذبل هلا

 . هدرب كجد .ردناونانو فیعط هدنسهبنر لجولوا یشا ندنم دوخاب ندکل ریپ
 . نالبس رونلوا هوفن هدرب كجد رروب هلشیورو زسلاجو هتسهآو فیعص دوخاب

 س س

 0 هطاخ
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 هارومقت نانا 9 دو ناغاي ید یدو بن رسک كلاد ( ةنيدلا ( ۳۳

 هیهبراچ هکهتن هنسانعم دبع روئلوا قالطا هلوق هدننزو لیکم ( نیدلا ) رونید

 رونيدههدلبو ریش هنندمو نوچکیدلیا لیلذ ییرلیدنک تمدخو لع روید هنده

 اهتشدم نا انا برعلا لوقتو ننژوام ندنید نالوا هنسانعم كلم هنسانعم رمصم

 هک هتن ردعولعم لامکلا یلع مب مرولب یک کرک یبهصق لوا نب ینعی اب اع یا |
 نيد یمدآرب هدننزو لیعفت ( نییدتلا ) ردلصتسم هدعقومو ید اهندج نا انآ ق
 ر دنع ( نایاد ) هنید ىلا هلکواذا هند لاق : ردهنسانعم كما هلاو- هنتلمو |

 قلا وا هحرو یبهنسنر ردلاعتفا هکهدنن زو راخدا ) نایدالا ( ردیدآ نصح

 نيدلاب هارتسشا اذا عاتملا نادا لاقب رولوا دص هلغلوا هنب رلانعم قعاص هحروو |

 ناد ةنيهج عفیسال ] لاق هنا هنع هلاوضر رع نع ثيدحلا قو نیدلاب هعاب وا |
 نیاد هانعموا ءادالا نع اضرعم نیدلاب یرتشا ینعع امهالکو نادا یورب و ( ان زعف

 نانم ( نایدلا ) یدنلوا عابشا هدنسدام ضرع ثیدحوو هل ضرتعا نم
 سیاسو رد هنسانعم کاحو یضاقو یلاعت هنفصنم وهو رد هنسانعم راهق هدننزو |

 اربخ بویلق عياض ینلع كدرفرب هکردهنسانعم یزاحمو بساحو ردهنسانعم یعارو |
 یلاعت هتفصنم وهو ردنا تازاجمو باسح ارشو |
 (نآذتلا) ردیدآتابنرب هدننزو روبنز ( نونؤذلا ) (م ةمجملا لاذلا لصف *) |
 نونجیا نوتنآذتی اوحرخ لاقب :ردهنسانعم كمرید ینتابن نونؤذ هدننزو جرحدت ||

 روندهنسمسست بوثب وک كراقادود ندقلزسوص هلیعف كلاذ ( ةنذلا ) نونژذلا

 مارک ( ناعذالا ) شطعلایم ةلبذ ىا ةنبذ هبتفشب لاقب ردتفل هدنظفل هلبذ |
 كلنا رارقاو عضخ اذا هل نعذا لاقب : ردهنسانعم قلقورف رسو عوضخ هدننزو |
 ردهنسانعم تكلبا باتشو تعرمس هدنعاطاو رقا اذا هفح نعذا لاق : ردهتسانعم 1

 نعذا لا ؛ردهنسانعم قلوا داقنمو مارو ةعاطلا ىف عرسا اذا لحرلا نعذا لاق |

 هل نعذ لاق : رد هنشانعم كليا دایقنا یدون هانیتعف ( نعذلا ) داقنا اذا هل ۱

 رونیدهبهقا نالوا داقنمو مار هدلا یشاب (ن اعذلا ) داقنا اذا عبارلا بابلانم انعذ |
 نیعباتتمیا نیناعذم مهتیآر كرلب رعو سرا ةلسلس ةدافنم یا ناعذم ةقان لاش |

 یدنلوا نایب هدنسهداف بعذ هکهتن ردقلوا هللا هدحوم ءاب نالوا باوص هدنرللوق
 یا نقذ لحر لا رونید هب ینافریپ كب لینوکس كفاقو یرسک كلاذ ( نقذلا )
 یفیدشواق كنب رلکیک هکج ییا ندنفرط یغاشا كرغا هلئیتصف ( نقذلا ) مه میش
 ردناقذا یعج ردرکذ موبو ردزاج هدهل رسک كلاذ رونلوا رببعت كکا هکرونبد هرب

 ینککا هود نالوا غآ یکوب هکردوب یلصا * هنقذ ناعتسا لقثم « لامل هنمو
 ردیا هناعتسا ندنکک | هک ای وک هلقمالوا رداق هفبقلق هجق هزرقلاق هجقدم ابط اک | بورق ا
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 نایدم ةأرما لافب اذڪو اربنک شرفتسب ناک اذا نایدم لجر لاغب رولوا دنس
 | هتنیاد لوقت ردهنسانعم كمشلدوا هدننزو هلعافم. ( ةنيادلا ) رد نییادم یرلمهب

 هنمو رد دنسانعم ضوعو هارح هل رسک كلاد ( نیدلا ) هثضرفاو صرفا یا |
 | ثداعو بأدو تلسا یا انید تند لوفت ردهنسانعم مالساو ارم لا موب یا نیدلا موب
 ردهنسانعه دایقناو لذو ردهنسانعم تعاطو رود هرومغب ناغاب یمتادو ردهنسانعم

 ردهنسانعم هالعتساو ههبلغو رهفو ردهنسانعم باسحو ردهنسانعم ضرمو ءادو

 هنسانعم نامرفو مکحو هکلع یا هما نیدب لافب ردردصم هنسانعم كلمو ناطلسو
 قالوف هنهاکرد یلاعت قح اقلطءو رد هنسانعم دیحوو ردهنسانعم رییدنو تریسو
 ۱ ع روو رد هانساتعم تعب رشو تلعو ردیسا تكندابع نالوا رادمو هلبسو هنسا دا

 | هرز صوص امتادو ردهنسانعم هارک او ردهنسانعم تنصعمو ردهنسانعم یوقتو |

 | لاقب : ردهنسانعم لاحو ردشلءا تداع ینا هباروا هک ابوک رونید هرومغی ناغای |

 ] هلفلوا هبانعمرب هاضقو مکح نکل رد هنسانعم ءاضقو هلاحنع یا هنبد نع هلاس |
 || ناسحاو هنمدخ یا هنبدا هتند لوقت ردهنسانعم تمدخو ردشلنا رارکت فلم

 ] ردررکم یغدو ردهنسانعم قلوا كلامو هيلا تنسحا یا هتند لاق : زدهتسانعم
 ناد لاف : ردهنسانعم قلوا زب رعو ا ةندملا هنمو هتكلم ىا هتند لوقت |

 كيا تعاطاو لذاذا لجرلا ناد لاقب : ردهنسانعم قلوا ليلذو نع اذا لجرلا |
 ناد لاق : ردهنسانعم كلا نایصعو عاطا اذا لجرلا ناد لا : ردهنسانعم |
 | نوسلوارمش لرکو ربخ لرک ردهنسانعم كليا داتعم یهنسنربو یمصعاذا.لخرلا |

 رد هنسانعم كليا تیاصا ضرر همدآربو ارشوا اریخ داتعا اذا لحرلا ناد لاقب
 كلا قوسو لج ههنسن یفیدعلشوخ یمدآربو ءادلا هناصا اذا لحرلا ناد لاق |

 : رد هنسانعم قلق لولذو مارو هرکیام ىلع هلج اذا انالف ناد لاقب : رد هنسانعم |
 ىلع یا [ هموق نیدیلع لسو هيلع هللالص ناك ] ثيدحلا قو هلذا اذا هناد لاش

 e و مهجحف مالسلا امییلع لیععااو هاربا ثرا نم مھبف یقبام |
 ] ینعب هبلع الا نكي ۸ مالسلا هیلع ینلاو هولدبدق اوناک مهناف دیحوتلا اماو میبيلاساو |

  ندلیععساو مهار با تعب رش هکلب بویلوا كرش دارم هدنید عفو هدعوقم تیدح

 ۱ وه ردف هنداعس نامز هکر دماکحا ضعب رتاسو ارشو می و حاکنو جج نالق قاب ۱

 ا رازدیا ماعاز انتعا هراماکحا هوقلوا یمهفلاط شی رق اصوصخ "
 ۱ ریرقتو اقا هرزوا قلوا تعب رش اددج هروب نم ماکحا هنب رلترضح مالسلا هيلع

 | یراترضح مرکا ېن نکل بودبا لیدبت هکرش هچرک یدیحوت راب رعو یدنلوا |
  تداع یروک ذم نيد رلضعب هکرید حراش یدیا دحوم هرزوا یرهیلزا ترطف |
 ۱8 كعد تداعو قالخا یسهلوقم تعاضشو مرک دارح هلکلا لج هنسانعم ناشو |

 ۱۲۲ ۲ تل تاعس شتت اک سس تتسسسسسسسس
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 فرصتلا ىلع یوق یا ناقهدوه لاقب روند همدآ اناونو یوق هدناب روما فرصت |

 یراراذکتحمصم كنب راحالف مجوزجان يا ناقح دوه لاقب زونید هناکرزابو ةدح عم

 هنب رلس؛ر یسهلوقماغاو يحاص تماعزو یسبهاپس رای و یب یوب و ادخک نالوا ق
 ردهدنلزنم هلیبق مش هدب رعویو منا یالف ےعزیا ناقهد یناح لاقب روسنید 1

 ناقهد وه لاقب رونبد هنکب قاجسو رشلوا قالطا هنب رلهعز كنب راحالف برع |
 ندیسراف ناخهد ینعی ردبرعمو و رولک نیقاهدو دنفاهد یعج ملفالا سمر یا |[

 یدنلوا قالطا هدهصاخحا نانلوا رکذ هلعیسوت هدعب ردکعد یکب یوک هکردبرعم |
 هنسهلوقم هبامورفو جولع هلکنوب بودیا فاکنتسا ندعساو رب رع هکربد ح راش أ

 راضعبو ردينبماک | یغیدلوا ندندادع فذق هدهیهقف بتک هلرلمللا ریبعتو هیحت |

 هدننزو هحرحد ( ةنفهدلا ) ردهناقهد تؤم ناقهدو ییتنا ردلکد فذق هدندنع |
 لاق هنسانعم كجا بصن ناقهد یمدآرب رولوا ردصم و روند هغاناقهد ردع#ا

 ردهنسانعم قلوا ناقهد هدننزو جرحدن ( نقهدتلا ) اناقهد هولعح اذا هونقهد ||
 هکذوا دج هلبرسک كمال ( ناقهدلا یول ) اناقهد راصاذا لحرلا یقهدت لاقب |
 هنب رلهاش كن سهفاط مدق سرف هدننززو رفعح ( نمهد ) ردعصومر هدنس |

 رولواقالطا هاش هن راهاشداب تبدح سرف هک هنن یک نک لبف یدبا صوصح لع

 هجروب ولهدعوو ولتدم هلب رسک كلاد ( ةنیدلاو ) هدننزو نيع ( نیدلا )
 لحا هلاموهو ةنيدو نيد هيلع لاق روند ضرق هننالوا زسهدعو هکهتن روید"

 رضاحو تام یا هنید یضق لاقب رونلوا قالطا همولوا نیدو ضرقف هللجا الامو
 ردصم ندو رولک نودو ندا یج كنظفل ند روئلوا قالطا هش نایلوا

 هتند لوقت هنب رلانعم قلا جمدواو كمرب و جددوا رسهدعو دوخاب ولهدعو رولوا
 ضوعو نیدلا ذخا ادا انید نالف ناد لاو هت رقاوا لحا ىلا هتیطعا اذا اند هدا

 هد هل رسک كلاد هدنوب هتیزاچ اذا انید هنبدا هتند ل وقت رد هنسانعم كلا ارجو

 ( نادلاو ) ( نویدلاو ) هدننزو لیکم ( نیدلاو ) ( نيادلا ) ردتفل
 همدآ قوح یحرو د وخاپ ه ولح رو نشلآ جی دوا رولوا ددشم یادو هدننزو باح 1

 هکرید حراش ریثکوا نيد هبلع یا نادمو نوب دمو نیدمو نئاد لجر لاقب رونید
 رد هنسانعم كمر و جرو جدوا هدننزو هماقا ) هنادالا ( یدنلوا E یرالعف

 نادا لاق : رد هنسانعم قلآ جروبو هتضرفاوا لحا ىلا هتیطعا اذا هتندا لوقت

 ( ندتلاو ةنادنسالاو ) هدننزو لاعتفاهللاد دیدشت ( نایدالا ) انيد ذخا اذا لحرلا
 ذخااذا نیدنو نادتساو لحرلا نادا لاق : ردهنسانعم كمندیا جروب هدننزو لعفت
 لاقب رونید همدآ نرړبو ې دوا قوچ قوج هسا هدنزو حاتغم ( نایدلا ) اند

 هاکغد 4مدآنالوا رولا دوا قوج قوجو ارثک ضرش ناک اذا نایدم لجر

٠ 
۱ 
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 داسا هب یرهز ماما هلناوئع یرهزلا ثبدح هنمو یرهوح [ عطا س و

 ردکت هفهط هچرک ثیدح هکربد ح راش یدلبا باکترا عبق فیصت هلکلبا
 شلروس غاب هدننزو ربما ( نیهدلاو ) ( نهادلا ) ردشلاا جرش یرهز نکن
 ۱ یا نیسهدو نهاد ةي لاش ردصاخ فصو هرزوا بس رول وا فصو 4 س

 نبللا ةلبلف یا نيهد ةقان لاش روذلوا قالطا هبهقا زآ یدوس نیهدو هنوهدم |

 | هللا راهظا ینفالخ كن هنسن نالوا هدنورد همدآ رب هدننززو هلعاغم ( ةنهادلا )

 | لاقب ردنرابع ندکلیا تبحو صولخ اهظا هناقفانم هکر د هنسانعم كلبا هلماعم

 ۱ هنهدا لاقي : ردهنسانعم كليا شغو قغادلاو رعضاام فالخ هرهظا اذا هنهاد
 | هنهاد لاق : رد هنسانعم هنهادم یندو هلرسک كن هزه ( ناهدالا ) هشغاذا
 | هبلع قبثال یا هبلع نهدنال لوف ردند هیق هکر دهنسانعم ءاقاو هنهاد ینعع
 ] ردطلغ یرل هفحسن ءاقنا هلون هدارو تیشاام یا كشن یلعالا تنهداام لا و

  صوصخم هنس هلببق مت هدنسهکلوا دج هدنرلنزو یرکسو ءارج ( هانهدلا )
 ردیدآ مصومرب هدن ؟ وا عضو ردیا تكنهرامالا راد هدهرصب و ر دید ا عضوعر

 نی دعس ی كلام هکر دبسا یزبق كنهسک مان لسو روند یوانهدو یهد و دنتن من

 عونر و ردیسهجوز كرعاش ما جاج هروبزع ردسیرب كني ریلغوا ةانم دیز
 ۱ نب راع  هیواصم ردنعاج رب هلا هم وضع لاد ( نهدونن ) ردیدآ كنتوا لزق

 | ردتعاجرب هدننزو بحاص ( نهادونب ) ردوسنم هرلنا ثدح مان ینهدلا ةيواعم

 ناینهدلادایز نب دلاخو دعسنب میکح ردنطبرب ندنسهلیبقدزا هلرسک كلاد ( هنهد )
 هحزآ یدوس كنهقا هلرسک كرللاد ( ناهدلاو ) ( ةناهدلا ) ردندرلنا
 | بابلا نم اناهدو هئاهد تنهدو تنهدو ةقالا تنهد لاق : ردهنسانعم قلوا

 هنابتخس یزمرق هدننزو باتک ( ناهدلا ) انیهد تناک اذا سساماو عبارلاو لوالا
 مدالاوه لبق [ ناهدلاک ةدرو تناکف ] یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق رونید

 هک ابوک ردبک بوق قاپا هکروند هرب قصیاط ناهدو تیزلا یدرد لبقو رجال

 هدنرللاح رهاظ هدننزو مظعم ( نهدلا ) قلز یا ناهد ناکم لاقب رولوا شفلغای
 :نونهدم موق لاق رونلوا قالطا همدآ نالوا یس هن اشن راسي و تمعنو اغ

 رونبدءرجش نالوا عابس لتاق هلیرسک كلاد ( نهدلا ) منلا را آ مهيلع تناك اذا
 هدقارع داوس هدننزو یلغ هانیتمخ ) ییهد ( ردهنهد یدرفم یک یحاقا وغآ

 1  ردهنسانعم هدوببو لطاب هدننزو ندرا هلبع كلاد ( ندهدلا ) ردعصومر

 لاقب : ردهنسانعم قلخو سان هدننزو رغعح ( ندهدلا ) ردتغل هدنسهلک ردهد

 | _هلاذوفنو تدح هلیضو ىرسك كلاد ( ناقهدلا ) قلخلاو سالا نم یرداام

11 



۱۹ 

 قوسط میظع ساوب ینعی تسنا وید راک نیا هلم اظعتساو باحگتسا هدکدلیا اش ات
 روم ظفل دعبنم هلکعد ردیراک كنسسهفئاط نج نامه بولوا جراخ ندناسنا
 لالا تبیل ةنایص رع ترنضح هدم الساو یدلوا هداد رارق هد هد رح یراقدزاپ

 رتفد الاح هکیدنلوا قالطا هدهعنصوم نانلوا بیرت موقم رتفد هدعب یدلیا عضو

 ناهاشداب رضعح نانلوا ارحا ماکحا بونلکید یواعد هلعیسوتو رونلوا ریبعت هناخ ۱
 هکیدلاقو ردیتبم هنسهسبالم عاعجا ید راعشا ناودو یدئلوا قالطا هدهااو |

 ندنآو بولوا بهاذ هنکلبرعم هرزوا روک ذم هجو رلضعب كنسهلک ناوید وبشا
 یلصاو بهاذ هنس رع رلضعب و رلیدد یدلوا یقرصتم یرللعف نودنو ن ود |

 تالاقم هنوکوب ید هدنر هلک جایدو راند هک دن هلا هددشمواو رلیدد ردناود ۱

 ینیدلوا ییایو یواو یلصا اریز رلیدبد نیوایدو نیواود هدنعچ هلع ءانب ردب راج |[
 یربو هلصا یرب كعج هلغلوا بلقنم هبا واو نوجا هرسک دوخای ردهبف فلتخم |
 هدراوتم ظافلا یظفل ناوبد وبشا هکمردبا نظ هکرید جرتم رولوا هروک هعرف |

 كن هبلهاج ءارعش مدقا ندننامز ناورشو ارز ردب رع مه یسراف مه یعی ردند ||

 ردراو یسهمان تیلباق ید كذخامو ردش؛روک "یغیدلوا عقاو هدنمالک كنبرارئاسو ||

 هکرولوا لمعتسم هدنلحهدعب هدهعمتح رتافد ادتبا سپ یدنلوا ناب هجدقم هک هن

 هبارآرب یرلرتفد هدننزو لیعفت ) نودتلا ( ینصام ذخ رولوا كعد یر ناود

 هحو هدننزو لعفن ( نودتلا ) هعجاذا ناودلا نود لاق رد هنسانعم كمردكر |
 یتغتسااذالحرلا نودنلاش ردروصتم ندنسانعتیعج رد هنسانعمقلوا نیکنزهرزوالاک

 هنسانعمكللا هلماعم هناقفانمهمدآ رب هلئوکس كناهو یصف كلاد ( نهدلا ) امانینغ
 بابلانمانهد انالف نهد لا: ردنرابع ندنمالم راهظا هزوصلا بسح ردلمعتسم
 انهد هربغو ات نهد لاق : رد هنسانعم قملغاي یهنسنر و هقفان اذا لوالا ۱

 هدهلیعص كلاد رونلوا ,قالطا هرومغی رادقم قح هدلصا یر نهدو هل اذا ةنهدو

 لاق ردلمعتسم هنسانعم قمروا هلکنکدو هد ن زو بانک ردناهد عج ردزناج

 هد لاق ردلمعتسم هئناثعم ینعالصا یرب رومغیو اضعلب ۵ ر اذا ان الف یهو ۲
 هبهراب ندنا روند هغای كج هتبروس هلي كلاد ( نهدلا ) اهلباذا ضرالا رطلا
 ةنهدلا تیطوه رلب رعو هدتنزو باتک رولک ناهدو ناهدا یعج روند هثهد

 هللاد دیدشت ( ناهدالا ) رولوا دارم یمزال هک هنسانعم هصازلا بیط راربد
 نهدلاب یلطا اذا لحرلا نهدا لاقب : .رد هنسانعم كروس غاي هد زو لاعتفا
 هرزوا ذوذشوبو روند هنسهشیش غاي و هنادغاي هلبعص كناهو كيم ) نهدملا (

 ۳ هعضوم كار اوس ) نو 7 ا لکم سیا را نالک



 | كود لاف هتساتعم ذخ رولوا لعف مما ردرضاح سما ایم هکرولوا هنسانعم ماو
 یا راربد كنود نداو یعارمم نود لاقب : ردهنسانعم دیعو و هذخ یا مه ردلا
 هراج ءابالباقو رولوا لخاد نم نالوارج فرح هرزوا یسهلک نود و ینم برتقا
 رولوا فرد هکرولوا هنسانعم برثا و هنودب و هنود نم لاقپ رولوا لغاد ید
 رپلا نود مهلوف هاهو رولوا هن سانعم لبق و هنم برقا یا هنود اذه لاش

 لجر اذه لاقب رولوا هنسانعم طفاس و ریقح و هبلا لسب نا لبق یا ةعاجج
 فم صنم لعف ندنسهلک نود و نود لحر لاقبال و طقاس ریقح نم یا نود نم
 كنود هلاطخ فاکو ردلکد اج كد هنودا ام قرهلوا بشت لعف هلغمالوا

 شعب هکرید مجرتم هظفح اف همزلا یا هکنود لاقب : رد هنسانعم ءارغا

 هنسانعم وتلا نم ناکم ىدا لصالا ىف یک نود هک رایدد نیقتح

 نيود و الیلق هتم طحا ناڪ اذا كاذ نود اذه لاش ردعوشسوم

 لاش و روسنلوا بیرقن هضعب هفرو ضعب اریز رد ذوخأم ندنوب باتک
 هدرلتسنرو لاوحا بوئلوا عاسنا هدعب كم ناکم یلدا نم هذخ یا اذه كنود

 رد« رقر, هدنساضق نادمهو ردیدآ هب رقر هدنساضق روند نودو یدنلوا هراعتسا

 اک | قئودلا ساده نب ربع روند قنود بودا هدایز فاق هدنتسن كنآ انضعب

 ردهبرقرب هدنساضق روب اسبت هل رسک كاوو یم كلاد ( نود ) ردیوستم
 نزد نی هللادبع و روصتم ۳ هللا صن ندنین دح ردیدآ ههلیرب هدنسهکلوا هینیم او

 دادش ) ناود ( رد هیحا رب هدنساضف ناع هدننزو بارغ ù) ناود ) ردنداروا

 یلاق شادرق هدننزو طبلع ) ندودلا ( ردعضومر هدنس هکلوا سراف هدننزو

 فیعنم دوخاپ سسخ هسکر هدننزو نوع ( نودلا ( روند هیوراد یرلکدید

 | اغيعنەوا اسيسخ انود راص اذا انود نود لحرلا ناد لاقب : ردهنسانعم قوا

 | لؤهجلا ىلع ةنادا لجرلا نبدا لاق : رد هنسانعم نود هدننزو هماقا ( ةنادالا )

 مسرویسا كنهیطع لهاو شیج لها هلیعفو هلرسک كلاد ( ناویدلا ) ناد ینعم
 ادتبا هدمالسا رونلوا قالطا هنعقج تكشاحعو رتافد قلعتم هنب راشاظوو هف ولعو

 کرد ؛حراش رولک نیوایدو نواود یعج یدلبا عضو هنع هللا یررع ترشح یآ

 | ریسفن هلینرابع ةيطعلا لهاو شیجا لها هيف بتکی باتکلاو فعلا متجم فلوم
 كرتافدو قاروا نانلوا ریرح یرلیماسا هراراوخ هف ولعو یرکسع دارم هلکلبا

 ۱ ردناکمےسا ىظفل عمنج اریز رولوا ناکم نالوا یهاکتیع لراناک ندما رارحو

 مچجادتا هدهراس تاهما نکل ردلکد باتک هدننزو لاعف ردیعج كنهبنک باتکو

 | ردناورشون ندبا همست ادتبا اریز ردموس هرزوا قلوا عوضوم هقاروا نانلوا |

  یرلباتکو باسح هلتعرس كرلنوب بولک هلق نالوا یهاکرارق باتک رز نوکرب |



 هدلبرب نادا قنعلاو ردسلا قوت اتت و هوادار نا و
 .رديشؤم ءا"د رونید هصخش نالوا فصتم هلیتفص ند ردغصو (ندالا) ردیذآ

 (ةندندلا) نماطنم یا نداتم لاق رولوا هدنزرط كوخ هکزوند هوا ىغا
 روبنزلاوبابذلاندندلاقب : ردهنسانعم قمادرزو یمسق یرآ وكنس هدننزو هلزاز

 كمالبا مضاو و قچآ یزوس و هئوص یا بابذلا ةندند ینفلفا لوقت و توصي یا |
 لاق رونلوا رببعت كمدروموک یک یدرزو ردهنسانعم كلا ماکت هرزوا هحو |

 مالکلا هغيه یهو هتندند تمهفام و مالڪ هنم مهفام و غن یا لحرلا ندند

 انیئد لحرلا "ند لا : ردهنسانعم كعدروموک یخد و هدننزو نينا ( نندلا ) ۱

 ردعا هنسانعم نیند و هلدند هدننزو جرز ( ندندلا ) مالک هثم مهشال و مناذا

 روند هنکوک كنوا یرلکدید نایلص و رونید هرجشو هتوا شمرارق بویروج و |
 ماقا اذا ناکناب ندا لاقب : ردهنسانعم قلوا میقم هلرسک كنهره ( ناندالا ) |

 یرآ و كنيس هدرانو هدننزو لبعف ( نیندتلا و ) هلیعف كلاد ( ندلا ) |
 (ةندلا) نطو توص اذا انیئدن نند و اند بابذلا ند لاقي : ردهنسانعم قنمادرزو |

 نوزوا هلبصف كلاد ( نداندلا ) رددآ كحو ر هبش ههعرف هلرسک كلاد |

 ( نیند ) ردهنسانعم لزالز رونبد هنبرلجوا یرلکتا نافراص بیرف هرب كسابل |
 كلام مراد یب هکردبردب كنوناخ مان هیوام نیند ن ماظ ردنداسا هدننزو ریپز |
 ( ةيدلا ) ردیسهدلاو كرلەسك مان سودس و عشاجم و هللادبع نالوا هلظنح نب ۱
 رونلواقالطا هنب رلهوسنلق ك رلیدنفا یضاق هدقلس هلتتسانموب ردکعد بوسنم هبوک |

 ( نود ) ردعالم قالطا هننرلکدید وله كجوک و فراع نالوا فراعتم الاح ۱

 هصغاشا ندنآ هکر دکعد ور ندهنرم تیاق ردیضیقن كنسهلک قوف هلی كلاد |
 وندشعبلادنع هروک هنناب هدرئاصب كفلوم هقوف دض هنودوه لاقب رونلوا رعت |

 لاق رولک هثسانعم كواو رکذیساک هنسانعم برقا رولوافرظ نودو ردیولقم
 قوف و هءارو یا هنود دعق لاق رولوا هنسانعم هسکا و هماما یا هنود یشم

 ثيدحلا هنم و لبق رولک هنسانعم ربغ و رولوا دض هللا لوا هلك هتاف

 ثيدحلا هنم و لبق قاوا سمح ربغ ف یا [.ةقدص قاوا سجن نودابق سول ]

 ءُ لکپ هانعم وا اهسأر صاقع یوسام یا [ اهسآر صاقع نود علخا زاجا ]
 صاقع جوز هدکدلیا كلمام یادتفا نوناخ نالوا هعلتخ ینعب اهسآر صاقع یتح_
 كعد رولواكلام هدهنسأر صاقع هروک هیعنکیا رولوا كلام هنسادعام ندنسآر
 هکوب رولوا كعد رولوا كلام هدهتغاب جاص هلغلوا جاص دارم ندصاقعسپ رولوآ

 نود"یثلاق رولک هنسانعم فیرش نود و رولوا هنسانعم ىلع و قوف نود هروک

 سیسخیا نود یش لاقب رولوا "دص هلغلوا هنسانعم رتک و سسخ و فیرش یا
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 | ةسد هبلنق لاق روئلوا قالطا هبهیدق نبکو دقح نالوا رم هدنورد و اهلها
 | یسهلوفم یدنروبس كنهناخ هکروللواقالطا هعنعوم بیرف ههناخ و مدف دفح یا

 اپ" ] هدهبام هنسانعم هلم رونلوا رببعت كالبدنروپس هکر ونلوا افلا یتاللسف
 ردگعد یزبلف كایدنروپس نمدلا هاریشخ ردموسم هدننیدح [ نمدلا ءارشخو

 هددو ردشلرورب ریذح Dy لزوک لا ٽئشن ندبسن هامورف
 زسا» رولک نمد یمج یدنلوا رکذ هکر روند همدآ ندبا دی و تیاعر هلام امماد

 | و دنه یاہکح هکردبانک رب هنمد و هلیلک باتک و هدننزو بنع رولک نمد و

 من ( ردیس هجر ك باتک یرلکدید همان وام الاح ردشلیا فیلأت و

 هيلع نمد لاقب : ردهنسانعم قغوط نیک هدیدم تدم همدآ رب هدنورد هلیضف كلاد

 : ردهنسانعم قمرارق بویروج یحاغا امرخوادبا نغنم اذا مبارلا بابلا نم انمد
 نمد لاش : ردهنسانعم كل ەربوك ییالرت و تادوسا و تنفع اذا ةللا تنمد لاقي

 رونبد هلوک هدننزو باع ( نامدلا ) اهلمد اذا لوالا بابلا نم انمد ضرالا
 | هنسمرارف بوروج تنحاغا امرخ و رونید هب هریک و هب قشف و هنسانعء دامر

 لاقب رونید همدآ نیلهربوک ییالر و دادوسا و نفع یا نامد ةلاب لاقب رونید
 امرخ ید و هرزوا ییاور ع"اطف نا هلاغف ( نامدالا ) ضرالا نقرسپ یا
 | كنەزمه (نامدالا)ارونید هنفلهابس و هنککروج و هنسمرارق بوروج كنحاغا

 | (ینیمدلا) همادا اذا؟یثلا نمدا لاقب : ردهنسانعم كلاتموادم ههنسن رب هلرمیک
 منموم رب هدننزو مظعم (نیدی ) روند هنشا كناشوط برع هدننزو یبع

 || ردیدآمضوم رب و رونید هبهنسن جقو نیکرچ هدننزو رونت ( نوم دلا ) ردیدآ
 ا ( ناماد ) رد عاش رب هنیمد نب هلادبع ردنداسا هدننزو هنیهح ( هنیمد )

 | هدرصم دیعص هلیعف كلاد ( نيمامد ) رولوا ریثک ی"افت رده رق رب هدقارع
 ندراجشا نالوا هدنن رحش هلا قلتوا هلیعف كنهرمه ( نامدالا ) ردهرق رب

 ] یصت كلاد ( نیمود ) ردیتسا تفآ رب صوصخم هنجاغا امرخ و ردبدآ رعش رب
 یصق كلاد ( ندلا ) ردیدآ هبرق رب هدنبرق صج هلیعت اضعب و یرسک كيم و
 نوزوا ندیتسد لوقیلع هنسانعم میظع دوقار روند هوک كوي هلددشت كنوت و

 یرویس یید هک رونید هبوک كجوک ندبتسد لوش دوخای روند هننالوا و وسو

 1 مظعلا دوقارلا یا ندلا یف هعضو لاش هلوا نهروط هقدغروت وا هروقح هلغلوا

 دشار ردندیماسا ندو 4 رفح نا الا دعش ال سعسع هل رغصاوا "بلا نم لوطاوا

 (نندلا) ردفورعم لبج یا هلیسهینب هیننت ( ناندلا ) ردیعبا دبعم نب "ند نا

e Seقلوا  Siهرهظ ی اا ناد ی  



N° 

 صف كلا ( نقادلا ) هلخاد یا مالا ءانفاد لاقب روند هنزوب چا كسا رب
 .لحرلا ی ین نقد لاق : ردهنسانعم قمروا هنسهکح كمدآ ر هلئوکس كفاقو

 هتسانعمكلبا مورحم بویمرو ییهتسن رب همدآ ر و هبف برض اذا لوالا بابلا نم

 ههایس هدننزو هفرغ ( ةنکدلا ) همرح و هعنم اذا هيل یف نقد لاق ردلهتسم

 هدراید ضعب رونلوا ریبعت قتمارق ردقلوا یلکنر نوت هک روند هکنر لئام ۱
 هلنیتتف ( نکدلا ) داوسلا ىلا هئول یا ةنكد هب لاقت راردیا ریبعت ینر هوهق |
 باسبلا نم اند. ٠لا کد لاغب .: ردهنسانعم قلوا یلکنر قتنارف هتسن رب ۲

 رونید ههنسن قتمارق هدننزو رجا ( نکدالا ) داوسلایلا الئام ناك اذا عبارلا

 : ردهنسانعم كليا فتسا هرزوا یرب یرب یعاتم رب هلبف كلاد ( نکذلا ) |

 نكد ( نکدتلا ) ضعب ىلع هضعب دضت اذا لوالا بابلا س انکد عاتلا نكد لاق |
 ردهنسانعم توناح هدننزو نامر ( ناکدلا») هنکد ینعم هنکد لاق : ردهنسانعم |

 هک رد حراش رد نیکاکد یعجج ردبرعم ندیسراف وب و رونبد ناکد یخد هدیکرت |
 فلوم هکنن رایدلوا بهاذ هنتیرع هللا ذخا ندنسهدام نکد راضعب و كد رانععب |
 ریبعت سو یکس هدنغلارا وبق ناکد لصالا یف یدلیا رکذ یخد هدنسهدام كکد
 هارج:( ءانکدلا ) یدنلوا قالطا هتبرلناکد وشراچ هدعب رونبد هنیشن نالوا |
 ةدب رب لاقي روند هدر قوج یماوح یبهلوقم ںارغعز و شنشک و رب هدننزو ۱

 كحروناج ر ندناشح هدننزو ءاریغع ( هانیکدلا ) رزابالا ةربثک یا ءانکد |
 (نانهلدالا) ردندیماسا هدننزو رسز (نیکد و) هدننزو رهوح ( نکود ) ردیدآ

 رک اذا لحرلا نهلدا لاقت : رد هنسانعم قلهحوق هکردیفدام و هدننزو مامهلدا
 هنانعم و تكمامهلدا نکل بودا مسر هلیاوتع 7 مهلدا یف ةغل هحرک فلوم خاشو

 طقاسواو ندرلهخسن بولوا" مهلدا یف هْعل و دا قحا رهاظ هلکعالیار کذ یندورو |

 ۱ هود و هقشف و ههر وک ش : توك لات بلاق هل رسک كلاد ( نمدلا ) ردشملوا ۱

 هه ر سدو رعب و دیلتم نبقرس یا رنک نمد هتنمد ق لاش روید هنغیق

 1 اد ندمهح و روند ید نمد ا ندنامدا روند دمدآ ندا تموادم

 لام ةنمد و لام نمد همدا ندا تموادم هدنراهت و تیاعر پودا دقت یتلام |

 هدننزو لبعفت ( نیمدتلا ) ةسئاسیا لام ةنمد و لام نم دوه لاق راردا قالطا
 ناکلا ةيشالا تنمد لاق : ردهنسانعم كليا قلبقشف و كلهربوک ىر ر یشاوم
 لاق ۶ ردهنسانعم كمربو تصخر هدف صوصخ رب همدآ رب و هیف ترمب اذآ

 (نمتلا) همزلاذ هاب نمد لاقب : ردهنسانعم كليا تمزالم و هلصخر اذا هنمد
 زا آ شلاق قاب ندسان و ندراد هل سک كلاد ( ةنمدلا ) روند هناکم قلیقشف
 وبيلا هم ٌةعقبلا لا یهو ةهنمد یلعاوفقو لاق روتید هنر روم و رود ها



 یرلشید ندنفلولشاكب هلیرسک كيج ( مذجلا ) ةتفاد لماخ یا نفد لحر لاق |

 — س ا ا ل د ل _ __ سس

 ry یر هنبراشاب یدنک ړلهودو هبق هاراوو هراشاذا ینتا بابلانم اق
 هبوص اسگاد هفاو اهبحو ىلع تراساذا لبالا تنقد لاقت + رد هنسانعم كمك

 | انوفد تناك اذا ةفاثلا تئفد لاقب : ردهنسانعم یتاوا هدنرپ تروا كرلەود هدکدک

 | : ردهنسانعم كعوك یپهنسنر یغدوب هدنازر لاعنفا هلا هددشم لاد ( نافدالا )
 بوجاق مدفا ندلوس و هر هش یفسنلوا عج یعسق لوقو هند یعع هنفدا لاق

 | هبف عابب ىذلا رصملا لوصو لبق قبا اذا دبعلا نفدا لافب : رد هم كمك |
 | رد هنسانعم یوا نفد هدنلزو لنت 1 نفدنلاو ( هدن زو لاعشا ( نافدنالا 3

 ربما ( نیفدلا ) ردعسومر هلل مسک كلاد ( نفدلا ) نفدنو نفدناف هنفد لاق |
 یک ءامرک رولک ءانفدو نافدا يج یک نوفدم روید هب كنم شغلوا نفد هدننزو ۱

 هرونسمو روئید هراکیو هنعوحو هوبف شارا زسرواب هاکروا بورو قاربطو |
 ح رواک ینفد يجب ةروئسسیا ةهنیفد دما لاق یک نقد زونلوا قالطا هت ونان
 رهالن نکیا رتتسم رج هکر ونبد هنعره لوش نیفد ءادو رولک ناقدو هغ زو را
 | لاق هارسک كلاد رود ید نفد هیلیا نریم ماودر ردو:داسف هند ندنا هلغلوا ۱

 ۱ ) نافدملا ( رعو راش هنم ادنف ءافخ دعب رهظ یذلا وهو نفدو نفد ءاد هبق

 خم رولب هلکع رون قاربط یک نیفد هدشنزو بانک ( نافدلاو ) هدننزو با رحم!

 ( ةنیفدلا ) ةنفدنمىا نافدو نافدمو نیفد ةیکر لاقب رونید هب هاو هب وبق شوا

 روند هلام شمل وک هنحصا رو ردهیعسا ءان روند هب هنسن شغلوا نفد هدنزو هنیقس

 رددآ عضومرب هنیفدو ازنک یا ةنيفد نالف دجو"لاقب ردنافد یعجج هتسانعم زنک |
 ( نوفدلاو ) هدننزو بارم ( نافدلا ) رددآ لزنمر هدندرو میلس وت و
 ندا رارف ندنسیدنفا هکرونبد همدآو هبهود لوش ( نوفدلاو ۱ هدنزو رویم

 هلغلوا لبف نفد هک هتن هلوا ردبک بوتوط یتمسرب هنشاب یدنک ةحاخال یک لوق

 | می هکروشنید هلوق لوش نوفدو روضید همولط شعروچ نافدمو یدنلوا رکذ
 | هوس هک رونید هبهقا لوش و هلوا شما رارف مدقم ندلوص و هرهش یفح هنلوا
 زا نا ابداع تناک اذا نوفد ةقا لاقب هلوا ینداع oe كن روس هدکدذلک

 | كنوناخ رو كنيشك رب هدننزو رهوح ( نفود ) تدرو اذا لبالا طسو نوکت
 قلقص ینرللاوحا و رارمسا ندنرب یرب و لعاغت ( نفادتلا ) رديرلمسا

 | لفوپچدیشچرب هدننزو برع ( نیفدلا ) اوماکت اذا اوتقادن لاقب : ردهتسانعم
 رونلواقالطا همدآ ناشن و مان یب هدننزو سکش ( نفدلا ) ردیسا كاج هحالا

 : ردهنسانعم لصا هل رسک كج مذح روند هزوکا هح وق شنوا هدوس رق نت

 هی 5 ام 9 امره اهسارض تقعسنا ىلا یهو مذجلا ةنغاد 5 رق لاقي



ANN 

 ) نشدلا ( ردم وسم هرزوا قلوا ی زعم نقارد رد ولانفش هن وکر یرلکدد

 ی

 هدنزو تحاص ( نشاذلا ) ردیدآ هدلب ر( ناشاد ) هذخا اذا یثلا شاف
 وا سالت زونه هلکنو ردب رعم نننه نو ۱ (

 ردک رک قلوا بزعم ندسراف | ههاظ هکربد مج رتم رردا دارم هاخ کی شمالوا

 هنفس فرح حاتغتسا هکرونبد هنغلرازا ادتبا رازاب لها هدیسراف نشد ار ز

 هدننزو یرکم (.یتشد ) نولوا ذوخام ندنو رو نم یانغم سپ راردیا رییعت
 نجرلا دبع ندجا یقتتمو هیقف ردهدلب رب هدنساضق العا دیعص هدنسهکلوا رمصه

 1 ل کد شما۶

 هەن سن نانلوا ریبعت تیح لوش هلیحف كلاد ( نعدلا ), ردنداروا یوانشدلا

 ر هن وزوار ردنا هدنلکش رخ بورقا لبا تب رش قراقوبع امر گرو
 ادغدمو یوخدب هدننزو مرکم ( نعدلاو ) هدننزو فتک ( نعدلا ) راررس
 رد هنعد یعج روند همدا یاباالو نحام هدننزو بدخ ( نعدلا ) روید همدآ

 یداور هدننس عش هلا هني لم هدننزو بایت ( ناعد ) ردکعد ردبلابا الو نحام

 روند همدآ ىلج برنشم مالمو یوخثوخ هدننزو رفعح ( نکعدلا ) ردیسا ق
 ( ةنکعدلا ) رونید هریکراب كلشيا شلناللوقو قلا یتسح ثمدیا نکعدوه لاق

 كن همغه نیغو یعف كلاد ( نغدلا ) روند هحرف یرمو هدشنزو هدرا
 یتعع انغد انمو نغد لاقب : ردهنسانعم قلوا دولب هرق ییالبق نوک هلیئوکس

 هم رح دوخای هدننزو هلون لوفیلع یدلبا ذاقناو هراجا ینراترضح هنع هللا یو

 یلص كلاد ( نیباغد ) راردبا نخ رتدحم ردیکلوا نالوا جګ نکل ردهدننزو
 هدننزو نابصس ( ناغود ) روئلوا قالطا هنابضه هجا هدندالب بالک نور
 هکر دل هیسک قجا هدننزو هنیهح ( هنرغد ) ردهرقر هدنساضف نیع ناوو

 ردهفورعم هکردبعساكنوناخ یغمکبسو نوب رب دوخای رونلوا قالطا همدآ قجا ره _
 ردرلئدحم ناسین وغادلا دجا نب میهارباو ردیخش متیهلاوبا هک دجم نب هللادبعو
 (نفدلا )رلردبا قالطا ینوغاد هعدآ ناتص یسهرع نمرخورم لها هکربد جرات

 بارتلاق هنفد لاق : ردهنسانعم كعوک هرب یهنسنر هلنوکس كنافو یعف كلاد

 قارد هدنادرفم رد ةياش تغلو و هنسانعم خوخ روند هب ولاتغشو رولوا یا

 ۷: 2 لا نشد لاق : ردهنسانعم تكمرو هلنوکس تك همجعم نیشو یف کالاد

 . لاش : رد هنسانعم قلا هدننزو لعفت ( نشدتلا ) ىطعا اذا لوالا بابلا نم

 ۱ نوکسم زوهو ن

 : لاش  رد Aas قلرا یلاباال مدآرب هدنن زو داحس ) ةناعدلا ) هدننزو هبنع

 ٠ بم هل ردبحصت لعف ( هنعداام ) نحاذا ثلاافلا بالازم هن اعد لحرلا نعد

 . ( ةنکعدلا ) ردزناج هدهلرسک كلاد روند ۵ هقا زوم یلقنایط نیتم یسهش هلاه

 رکب وا هکر دبسا حفر عمر ماو رد فدا مو هدننزو هنحد ) هنغدلا ( نحد

 دادم تم س سو



 مس سس سم توت

Oe: ۳ ۱ ۱ 

۱۱ 

 ۱] رب رب هد ر ه0 ( نزدلا ) یدلیا رکذ هداروب يثا ندنمهو یرهوج
 لاقب ؛ردهنسانعم كليك ردردصم دوخاب روند هساب وریکو ردبدآ كغاط رب هدنبمز

 هدب ثئرد لافب : ردهنسانعم ینعنالی و مسو اذا عبارلا بابلانم ارد بوئلا نرد
 لقب :ردهنسانعم كملریک یغدوب هاب رسک كنهرمه ( ناردالا ) تفطلناذا ؛یملاب
 ن رد هودو بوثلا تئردا لوقت رولوا یدعنم هدانعمربو نرد مم بوثلا نردا
 نیردلا تع راذا لبالا تئردا لاق : ردهنسانعم قمالتوا یتسب روق توا ی ریاکدید

 كب هدننزو بارح ( ناردلا ) رونید هبهنسنولریک هدننزو فثک ( نردلا )
 هدنزو ریما ( نی ردلا ) رونلوا قالطا هلئژمو رک ذم رونید هنسن ولرک
 رونید هنسبروق یتلتوا شالوا هزب ر هزب ر بوب روچ هدننزو هما ( ةناردلاو )
 امئاد هدننزو بارح ( ناردلا ) نوسلوا هزبسو راچ رکو رجشو ج رک
 ناک اذا ناردم ېظ لاقب روند هکیک نابلتوا ینسی روق قلتوا یرلکدبد نب رد
 بطح لاسش روند هنوطوا یروف هدنزو نسج ) نردملا ( نب ردلا لکا

 هنسانعم فلعم رونید هنکلع راوط هدننزو نوعرف ( نوردالا ) سباب یا نردم

 نطوو رونید هساب و ریکو روند ید یرآ روالغب راوط هکرونید «نبیا هب وطو
 روند «یکلت هدننزو باصم ( ناردلا ) ردهنسانعم دان و لصاو رددن انعم

 ینرد هدنتسن ردهدزناپ ز هدهلیعف كلاد ردیدآ عضومر هدننزو یرمشب ( ینرد )

 ردیس هبنک كنايد هلنبتحف ( نرد ما ) ردرعاشرب هبعبع تاب ینردو روتېد

 (نیراد) هنسانعم هبدجم ضرا ردب-هینک رب قاروق هدننزو ریما ( نیرد ما )
 هلغلوا هلکسا رد وسنم اکا یراد كسم ردعضومر هدنبارت نب رح هل رسک كنار

 كمدآ قجارب هدننزو هنیهج ( هن رد ) رونلوا تبسن ندنفیدقج نداروا
 ثیدح هکردیففاو هيتقل ةسردم هدقشهد ىني ردلا دمع نب ىلع هلودلا ةقنو ردیسا

 هدننزو فتک (نردلا) ردیعا نوت اخرب هدننزو هنامر ( هنارد ) یدل تیاورو
 اغاد یرللا كنالف رلبرع هکردندانعموب یدنلوا رکذ هکرود هبهنسن ولساپ ولریک
 نرد وهو نارد مهیدباو رباب ناتن ردهادب هدرب كجد ردتصالم هناسحاو ريخ

 كلاد ( ةنباردلا ) روشالی ىربك هلا هتبلا كنهجا نالی رب و ارپ ز رلربد نیدیلا
 هنسانعم او رونید هب یویق رد رعم ندیسراف هکردیعج كنسهلک نابرد هلیعف
 ردهنسانعم قلقا هرکسندکدنبا ترفن ندندلو هقا هدننزو هجرحد ( ةنحردلا )
 هلا همجحم یاخ ( نیبخردلا ) رافن دعب هتٌراذا اهدلو ىلع ةقاننا تنحرد لا
 هل هک هتروند هیدآ هکرلا یطب و ردهنسانعم هیهادو تفا هدننزو لیبحرش

 | دادشم یسار اضهبو هدننزو طبالع هلفاق ( نتاردلا ) ردهرلانعموب یغد نیجنرد
 1 _ کد کچ تنولادرز هنسانعم شعثم روند ههویم یرلکدبد ولادرزو یسیق رولوا .

 یا

۱ 

 ین هر ا س ےک سگ
a 
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 نالوا هدبسحو ندو لقعو هنسانعم فیسلا دنرف روئلوا قالطا هرهوح نالوا
 هرجا شتآ نانایو ربغت یا نخد هبسحوا هنیدوا هلقعف لاقب رونلوا قالطا هریغت

 انخد رانلا تنخد لاقب : رد هنسانعم كمتوت بولوا هات یسلعش هلغآ نوطوا |
 كيهباد دوخای تابنو ناخد اهل 4: تدسفاف بطح العقلا اذا روب نلابابلا نم 1

 امیناوا تراص اذا ةيادلاو تبثلا نخد لاقب : ردهنسانعم قلوا زو قتمارق قول |

 نوت هکرونید هرلهجاب نالوا هدرانخکو هدرافاجوا ( نخاودلا ) داوسف ةردک 8
 (ةنخدلار )دیدرفم هنخاد رونلوا ریبعت یراخو كلنوتت ردبجورخهسمطنداروا
 داوسق ةردک یا ةنخد ه لاش روند هغلزو"قتمارق ندناولا هدننزو هفرق

 قیمارققول هدننزو رجا ( نخدالا ) روند 4 یسنو یرلدلبستو یرلهطواو ۱
 رددفدارمو هدننزو نانخس,( نانخدلا ) ردیشوم ءانخد روند هیهنسن نالوا زو
 اترو ارج.( ءانخدلا ) .نانض»یا ناخد موم لا نولوا فصو هنوکیا 8
 ردیالوا زو قتمارف هکرونبد هنشوق هحرس هنوکر هدنن زو نابعت نانخد دوخای
 رونبد ههر هدننژو هشتم ) ةنخدملا ( ردشوفرب هدننزو دفع ) ةنخد وبا (

 دوعق ( نوخدلاو ) هلبخف كلاد ( نخدلا ) ةرمحلبیا ةنخدملاب هبيط لاقى

 ثلاثلا بایلانم انوخدو اذخد رانلا تنخد لا : ردهنسانعم كمون شنا هدننزو

1 

 ا

 نخد لاق ردلعتسم هنسانعم قمنآزون هباوه نوخدو اهناخد عغترا اذا لوالاو |

 هدنن زو لیعش ( نیخدتلاو ( هلل رسک كنهرمه ( ناخدالا ( عطس اذا ان وحد رابغلا ۱

 : رد هنسانعم كوت شت آ هدرلنوب هدننزو لاعتفا هللاد دیدشت ( ناخدالاو ) |
 هدننزو لاعتفا ( ناخداو ) ایناخد عفترا اذا تنخداو تنخدو رانلا تنخدا لاق

 (ةنخدلا ) ةبحدتشا اذا عرزلا نخدا لاقت : ردهنسانعم كمشکپ یرلهناد كنيکا ||

 ( نیخد ) داوسق ةردك امیناولا تراصاذا سماخلا بابلا نم ةنخد ةبادلاو تبتلا
 هدننزو رفعج هلا همجعم نیش ( نشخدلا ) ردیعبات هکردماع نا هدننزو ریز |

 ) نشحد ( روند همدآ ولهدوک نیلاقو روند ه هود كکرا زواب ولهدوک ور وب ۱

 رد هنسانعم وهلو بعل هلیقف *لرللاد ( نددلا ) ردیدآ لحر ر هدننزو ذغنق
 هدنب اپ لاد :aa رد هانعموت ردهلناعف هکنادیدو ادیدو هدننزو افقاددو دد هکه تن 5

 یسهلوقم داج نایمارب هتعذنمو ريخ الصا هدننزو باح ( ناددنا ) یدنلوا رکذ
 نمک و دحال هنم ةةغنمال یتعی هدنع هانغال یا نادد لحر لاش روند هصخش |

 هناددیدو هناددو هدد لاه روید هنداعو نییآ هیصف ل رللاد ) نادددلاو ۳

 ردزوک دم هدناب هدحوم یاب هد زو نو زبح ( نوددلا. ) هنداع یا اذک لعش 5 ۳
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 | یراطفاو ینافآ ( ةنحادلا ) هنهاد اذا هنحاد لاقي : ردهنسانعم كلبا هنهادم هد زو

 ( نوجاد ) ةقبطم یا ةنجاد ةرطم لاقب ېک هد روئبد هرومغب نالوا بعوتسم
 | دزو هما ( هناجدوا ) ردنداروا یرفلا رکبوا ردهبرفر هدنسادعف هلمر

 یرسک دوخاب یم كلاد ( ینحد ( رداع هکر دبسهینک كنهسرح ن هام

 هسیلع و انب ىلع مدآ ترشح هکر دبسا تنسزا لوش هلا دم اضعبو هلا صفو

 | هنمو حراشلا لاق رد هللا هلمهم یاح لوق ىلع یدنلوا قلخ ندنبارت كنآ مالسلا
 | شرا یهو [ باصلا نامعن هرهظ عو ینجد نم مدآ هللا قلخ ] ثيدحلا

 | یفلو نصغلا وبا یسهینک هکردتباث نباهدننزو رییز ( نیجد ) فئاطلاو ةكم نیب
 | نیدلا مصث كيرع یجحو ردهسک هفشب یجح دوخاب هدننزو یده ردیسج
 مدآ رب هلبصف كن هلمهم یاحو كلاد ( نحدلا ) ردفوجك ىنئاطل ردیسهحاوخ

 | عبارلا بابلا نم انحد لجرلا نحد لاقب : ردهنسانعم قلوا رودوب ولنراق جلاموط

 هب مسك كلاد ( ةنوحدلاو ) هدننزو فنك ( نحدلا ) مصقق هنطب مظعاذا
 | ام وط هلنیترسک ( ةنحدلاو ) هدننزو هدخ ( هنحدلاو ) هدننزو هلوئق
 ( نحدو ( روند هرب كسموت هدننزو هبدخ 1 هنحدو ( رونید هرودوب ولنراق

 بخ یا نحد لجر لاقب رونید هراکدبو ثیبخ بعالتم یجهرابود هدننزو فتک
 ریز ( نیحد ) ردبسا یدح رعاش ما رجا هدننزو هدرج ( هنحد ) ثتلبخ

 هدنسهدام نجدافنآ هدننزو ینجد ( ینحد ) ردبعبا هکردبیر نا هدشنزو

 سرواج بح هاینوکسس كن همجعم یاخو یعض كلاد ( نخدلا ) یدنلوا رکذ
 زا شعب روند هیراد هدرخ یرلکدید یسب راد تروصو یراد هحهرق هکر دیعسا

 | سلماو هدرخ ندنآ لوق یلع رلردبا ریبعت یراد زوح هلا هموعضم ميحاک | هدراید

 ۱ ) نخدلاو ) هدننزو بارغ ( ناخدلا ) ردضباقو سبایو دراب ردهلغ هنوکرب
 ۱  نخا ودو هنح دا یعچهنسانعم ناثع روندهوت هدننزونامر ( ناخدلاو )هدننزولبح

 ( نخدلا ) رونلوا قالطا هنبرلهلببق هلهابو ینغ ( ناخ دانبا ) رولک نیخاودو ۱
 نخد لا : ردهنسانعم قلوا یسنوتت یمعط هلکشس نوشت هماعط هلنیتعف
  هریتو یوخدب هسکرو هح ر ذخاف ناخد هاصا اذا عب ارلا بابلانم اتخد ماعطلا

 1 ینول كنهنسنریو ثبخو ءاساذا هقلح نخد لاق : رد هنسانعم قلوا نورد

  نخدو نحدا راصاذا ؛یثلا نخد لاق : رد هنسانعم قلوا زو قتمارق

 | دقح یا نخد نالفل هب لاش رونلوا قالطا هبهنیکو دقح نالوا هدن ورد
  هن دح ب رعلا لوفتو قلخا ءو یا نخد ۵ لاقب رونلوا قالطا هفلیوخدو
 ] یمیص هکرد هکراتءهرب هدنتروص هللاصم ینعب ملصلال ةلعل نوکس یا نخدء
  هدنسولما كحق نخدو ردشلوا دقعنم هدننعش تلعو ضرغ شعب هکر داکد تافاصم

 1 نالوا
۱ | 
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 | ردیدآ غاطرب هدننزو ریما (نیثد ) ردیسا یرد كنیرابانج دیز ندباحصا |

 هدندووب یتعاج ورع نب رايس یب هدننزو هنیفس دوخاب هنیهج ( ةنبئدلا ) ||
 ۱ رلپدب د هند بودا ماشت هلغلوا هنبفد زا امدقم ردبسا وصر دوخاپ عنطومرب

 | دوخای ینزویرب یک نامط دولب هراق هلن وک كيحو یجف كلاد ( نجالا ) |"
 | وهو مایا ذنم نجدیف نح لاقب : رد هنسانعم قمالبق بویوط یراطقاو قاقا ۳
 | رولک ناجدا یعجج رونبد هرومغي قوج نجدو ءاعسلا راطقاوا ضرالایغل | سابلا |

 | ةفاضالا لع نحد موب لاقب لوالا نمو رولک ناجدو هلئیتخ رولک نجدو نوحدو |

 ةنحد ةليلو موي لاقو نحد ةلبلو نحد ةليل كاذکو تعنلا ىلع نجد مو و |
 یلدولب یی البق نانلوا رک ذ هلیرسک كنەزمه ( ناجدالا ) رک ذیساک ةفزحک |

 اولخداذا موقلا نحدا لاق : رد هنسانعم كمربک هنوک یلرومغب قوج دودا
 ۱ رطلا نحدا لاق :. ردهنسانعمقلوا یاد هنص راع یسهلوقم اجو رولو نحدلاق ۱

 : ماداذا ءاعسلا تنحدا لاقب : ردهنساذعم قمردغایرومغب لصتم دولبو اماداذا ىجلاو

 | مویلا نجدا لاقب : رد هنشانعم قلوا یلدولبو ولناموط یی البق نوکو اهرطم
 | ولناموط ییالبق نوک یندو هدسننزو باششعا ( ناضجدالا ) نحداذ راص اذا

 لتع ( نجدلا ) نحدا ینعع موبلا نجوجدا لاقب : ردهنسانعم قلوا یلدولبو
 | رونید هفلوکارق ردزناج هد رسک كرللادو هدننزو هقرح ( ةنحدلاو ) هدننزو
 | تنهنجد هیلوا یرومغب بولوا لظم یرونبد هباحس ییالبف لوشو هنسانعم تلظ
 زا روند هبا ییالبق نحدو هتلظ هلاه هنجد ضعبلا دنعو یک لتع ردنجد یعچب

 | كدولب هراق تاق تاقو ردزناج هدهلیفیفخ كنون رونید هباعس ملطم هنجد دوخاپ |

 | هفناكتو غلا سابلا یهو مایاذنم ةنسدف انعقو لوقت رونید هنسالبق فارطاو قاف

 | ةلظءیا ناجدم ةلبل لاش رونید هبهعک وک ارق هدشنزو بارح ( ناجدلا ۱
 ناکلاب نچد لاقب : رد هنسانعم قلوا میقم هدریرب هدننزو دوعق ( نوجدلا

 | هکردهنسانعم قعشآ هوا ناویح رئاسو نویقو شوقو ماقا اذا لوالا بابلایم انوچد
 تویبلا تفلا اذا امهریغو ةاشلاو ماجلا تنحد لاقى رونلوا ریبعت قلوا یدکیا _
 " ردلزنم هنلزنم ےسا ردنجاود یعج رونید هناوبح یدکیا قشلآ هوا ( نحادلا )

 . لج لاقب هدننزو روبص رونید ید نوجد رونید هبهود كکرا نالیشوق هبالودو
 | رونید هب هقا شلردشلآ هکمکج بالود ( ةنوحدلا ) ناس یا نوحدو نحاد

 | نالوا رونلکوب عاتم هدننزو نابدید (ناجدیدلاو ) هدننزو هنابح ( ةناجدلا )

 ةنجد هبلاقب زونید هفلهایس نیکرچ كب هدننزو هنجه ( ةنجدلا )روند هیهود
 | نوم روند ههایس نيك ر ج كب ردفصو هدننزو رجلا ( نحدالا ) داوسلا جایا
 | هلعافم ( ةنحادملا ) اداوس جقا یا ءانجد ةأرعاو نجدا لجر لاقب رد ءانجد
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 تبن هننابخ یمدآ رب هدننزو لبعف ( نیوضلا ) هدنزو نامر رولک ناوخو |
 ةنابا ىلا هبسلاذا هئوخ لاقب ردنرابع ندکعد ردنا نالف هکردهنسانعم كا |
 | یهنسنرو هصقناذا هنم نوخو هلوخلاف ردلهعنسم هنسانعم كلسک | یهنسنرو |
 ۱ ردنزما لازا یمانب ردبا ظوفحم ندتنابخ هک ایوک ردهنسانعم كمزوک بوروک |
 ۱ | یب هتسسارب یخدوب هدننزو لعفن ( نوضلا ) هدهعن اذا هئوخ لاش |

 ۱ 11 رد هثسانعم كزوک بوروک یهنسلر و هصقناذا وک لاق : رد هنسانعم

 رونف رونلوا ینالطا هنالسرا ( نیعلا ئاخ ) هدهعناذا هنوخم لاقب ردنومعا بنج

 | رونید هفغاب نیلروغوا ندزجا همرحما ( نيعالا ةئاخ ) نومکیدلیا رظن هلا
 | ةنناخعب ] یلاعت هلوف هنمو ح راشلا لاق رونید هفغاب هیرظن تنایخو هیر دوخاب

 | یواضب ةبب رب رظنب ناوا لحعالام ىلا "رظنلا نم قراسبام یهو ةب الا [ نيعالا
 | اریز رولوا یزاجم دانسا هلکلبا ربسفن هلیئرابع نیعالا ةنابخوا ةتناا ةرظنلا

 یک هبذاکو هبفاع رولوا ردصم یسهک هنئاخ هروک هبیالو ردرظا ناخ هققلاق |

 هبهرفسو هبیسنو هبینبس هدننزو باتک ( ناوخاو ) هدننزو بارغ ( ناوغا ) |
 هروسکم ؛زمه ردنغل یغد ناوخا رونلوا لکاو عضو ماعط هنیرزوا هکرونید |
 | لوقیف نوعمنحل ناوخالا لها نا ىتح ةبادلا ثيدح یا ] ثيدحلا هنمو هلا |

 كناخ رولک نوخو هنوخا یمج كننسهلک ناوخو [. رفاک ای اذهو نمومای اذه |
 هدنرانزونامرو دادش ( ناوخا ) ردبرعم "ندیسراف هروک هنناب كحراش هلیعخ |

 رد هدننزو هدادش ( ةناوخا ) ردهنوخا یعجج ردیسا لوالا عیر ریش هدفلس |

 دجاو نوخ نب ماصع ردندیماسا هلبع كناخ ( نوخ ) رونلوا قالطا هدعقمو
 كناخ ( نيخ ) ردهدلبرپ هدن هدننزو ناوبا ( ناویخ ) ردرلندح نوخ نب

 ناکد دوخای هنسانعم توناح رونید هناکد ( ناځا ) ردهدلبرب هدناربا هیرسک |
 رهبعت ناچ یغد هدرناسل هکر وند هلحم یفیدلوا نکا راجو روند هنبحاص

 رارید هلاخ هوا هک هستن ردرلبرعم ندیسراف رلنوب هروک هنن اب كحراش رونلوا |
 هیقف ما روصنم نب رفظم ردهبرقرب هدنسانعق سوط هلبصف كناخ ( نینبخ ) |
 ردداروا بیداو |
 ةند ذخا لاق روند ههسقل كوب هلیعف كلاد ( ةندلا ) (ء .لادلا لضف ۰) |

 ات( نیل ) روید ةنليغا نویق هب رسك کلاد ( ندلا ) ةرييك ةمق ىا |
 كنك بوچوا قرانوق زبت زبت هرلرب نیقب نیقب شوق هدننزو لیعفت هللا هئلثم |
 عنطومق طوقسلا ع رساو راطاذا رثاطلا نند لاقب یک شوق ولراب ردهنسانعم |
 ٩ ذخا اذا رجشلاق رئاطلا ناد لاق : ردهنسانعم كم ديا هوب هدحاعاو ةب راقتم |
 ] هدنزو هحرف ( هند ) رونید * وص هحزا ب کا ( ةتدلا ) اتع



 | صف تن ( هنح ) هل ةا یا ناقل ةن ناف لاش هلو ول
 ردیسهلیح كبقف ما یزورلا رصن ذ٠ ن د هک رد مکا نب ې تخا

 هنسانعم هلرغ روند هیرد كپسک هدنعنموم تنس هلی كناخ ( نا )
 |[ هدایز ندنا دوخاب هببش هبهنغ لوق ىلع هنسانعم هنغ رونبد هکلیوس ندررککو ۲

 نیلیوس ندررکک هلنیتعف ( نخال ) روند هکلیوس هلهحو قا ندنا دوخاپ |
 قلغا ندرگک هدننزو نينا ) نینخا ( هلی كناخ ردنخ یمج روند همدآ |

 لحرلا نخ لاق : ردهنسانعم كلوک دوخاب قلا یک كلوک ندزکک دوا
 كيم ( نخملا ) فن الاف كحأضلاوا ءاكبلاك تكصضوا یکی اذا ىن الا بابلانم انینخ |

 | هلیصف كيم نخ ردلک د نم نخوب و رونید همدآ نوزوا هدننزو نسم هللرسک |
 لاقب : ردهنسانعم شاعم تعسوو هافر هدننزو باح ( نانخا ) رد هنسانعم نخم |
 ناتخ رونید هنتنس قحوج هدننزو بانک ( ناتا ) ةبهافرلاب یا نانخاب هشیع |
 ثداح هدنرغو كنسق شوق هک ردضمرب هدننزو بارغ ( نا ) هتسانعم |

 ماکز نالوا ضراع هب هودو رولوا ضراع هدزوک هکر ددا ضرب كلذک رولوا |
 | هدنرودءهاعسا ءامنی رذنم هکردفورعم نامزرب برعلا دنع نانخا نمزو روند هنثلع |

 | یالک هدننزو هزاز ( ةنخخللا ) ردشلوا كاله راهودرفاو ىتق ندهموقم تلع |
 | ماذا لحرلا نضح لاش : ردهنسانعم كلیوس هجم كر هديا من ندرکک |
 | لاق ی هلبرسسک كناخ (" نا ) هیشابخق نخفق مالکق نبی |
 | كما نونج هلرسك كنهنمه ( نانخالا ) ةغرافلا ةنيفسلا یا نا اوبکر |
 | ( ةننخا ) ردهرزوا سابق ریغویو نونخم وهف هنحا یا هلا هنخا لاق ردهنسانعم |
 | هن ( ةنخلا ) روند هزوکوا هحوق یلهدوک یربا هدتنزو همج هلبعف كناخ |
 | ةنسلاقب روند هبهنس نالوا هرزوا اخروبصخ هدننزو هثدحم .( ةننخملاو ) هدننزو |

 تنختسا لاقب : رد هنسانعم كلا نفعت ( نانختسالا ). ةبصخم یا ةننخحمو ةنخم |
 ۱ ( ةناخاو ) هدننزو هاتک ( ةنابخلاو ) هدننزو نوع ( نوا ) تنتنا اذا رثبلا

 هنوض هناخ لاقم : رد هنسانعم كليا زدغ هتن اما هدننزو هلاقم ( ةناخلاو ) |
 .دهعلاف یا ةن امالاو دهعلا هن اخ لاقبو حصني إف نفژا اذا ةناضو ةنايخو اوخ ۱

 أ قفاب زسرفو فعضیا نوخ هرهظق لا : ردهتسانعم فعض نوخو ةنامالاو
 هدنننژو لاعتفا ( ناینخالا ) ةرتف هرظن اذا لحرلا ناخ لاق 1: رد هنسانعم

 تادرقم هناخ ینعع هناتخا لاق : ردهنتسانعم كلبا ردغ هدهعو تناما دو |
 ۱ دنافاو 0اا ) ینو هننانعم كغا هدوارمو .دمق هام نایتخا هدبغار |
 دادش ( ناوطاو ) هدننزو روبص ( نوؤخلاو ) ردنوحا هغلابم ءان .دنوب |

 ۱ هتاف a رواک هناخ یعج كنظفل ناخ ردرالعاف ما ن ا ندهنابخ ی 1



 هنب رزو اندنسهکبوا هلفلراط هنسهباد مدآرب هلئوکس كنهم دانم و یصق كئاخ
 بابلا نم اننمخ هفانلا شخ لاش : ردهنسانعم یمرصا ندئ دب بودبا موج

 : رد هسا قاوا فرم هام تیاسنا ندمدآ رب ۲ ادب نم شعو اہلع لج اذا لوالا

 هب "اد هدننزو ربنم ( ¿ نسخلا ) ثفرمص اذا لوهمبا ىلع ةورلا هنع تنضخ ل لاق
 (ةننماخلا ) روسد همدآ نالوا ردبا لوررهم و لولذ هلفمراو تب هنب رزوا ننیمف

 | اهنماخم تاب لاق : ردهنسانعم كلبا هبعالم و غال هلبسهفلاط ناز هدننزو هلعافم

 ۱ لوفب اومارت اذا اونماخ لاب : ردهنسانعم كل؛وس شعف هنبر یرب و اهلزاغ یا
 : ردهنسانعم كموبلوس نراف لینوکس كناف و یف كناخ ( نقلا ) شعلا
 | هدننزو ناویک ( نافیلا ) یغرتسا اذا لوالا بابلا نم انغخ هئطب نفح لا
 ¦ هنسب رواپ تانشوقهود هکر دیفدایم و هدننزو نافح 1 ن“ افلا ( روند هب هکر کح

 | ردیص و بد كنب رلهاشدا ناتسکرت و ردبلع لحر رب هلفاق ( ناقاخ ) رونبد

 كرت ردفرمصتم ندنافاخ هدننزو لیعفت ( نيقتلا ) یک دنه یار و مور مصیق
 یا مهسفنایلع هلرتلا هنقخ لاق : ردهنسانعم كلا بصن ناقاخ یدآرب یس.هفناط .

 دوخاب هلاسدحو نظ هدنفح هنسن رب هدننزو نما ( نا ) هوسآرو هوکلم
 لوط ۳ الثم روئلوا رہبعت قلناروا کرد هنسانعم كليوس زوس هلبا مهو

 ی ید وا زونا هلسابق و نرظ نکیا لکد مولعم هلا هزادنا

 لإ ) مهولاوا سدحاب هيف لاق اذا لوالا بابلا نم انجن *یبلا

 وا نرو داد ( نجلا ) هنجن ینعع *وشلا نجن لا : ردهنسانعم نج
 هباعورفو هلفس كسان و فیعنیاهنامحةانق و نامح خر لاق رونید هغار رم فیعض

 لماخ ( نماشا ) ممیدر و منراشخ یا سانلا نامخمه لاقب رونيد هنسهلوقم

 هلماخ یا رک ذلا نم 3۳ لاق رونبد همدآ ناشن و مان یب هکر دیفدام و هدننزو
 نتن یا سخ هیف لاق روند هنسهحاردب كنسهلوقم هفیح هلتیتعف . ( نجلا )

 نا ) رونلوا قالطا هرلغاط هن رب هدهعاضق دالب هدننزو باتک ( ناجن )
 | بابلا نم "انخ عج لا نخ لا : ردهنسانعم كمك هلدیدشت كنون و یضف كناخ
 نداقو هذخا اذا هلام رخ لاق : ردهنسانعم قلا ىنلام كمدآ رب و هعطق اذا لوالا
 اثیشابنع جرختسا اذا ةلجلا نخ لاقب : ردهنسانعم وک هحزآ هحزا ییهنسن را

 ۱ اذا موقلا نخ لاقب : : ردهنسانعم كليا لاعاب یناعاخ و ینعرح كغدآ و "یش دعب

 ةنخلا ) منم نطو
 روسد هر كىليكود وص هنهرد ندنسیدنق آ وص مروحوا و روند هنن ر قبصق و

 لوفیعهنوریو رونیدهولوحو و وو وار روند هنزغآ ۶ و

 هر كعب هنسلو روید هنر هک E و 3 لاق +

 قحهراط تكنهرد و روند هم رح كمدآ رب هدننژو هن ( ةنخمل

 رود
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 ةنوشخوةنشخمو انشخ و ةناشخیشلا نشخ لاقي : ردهنسانعم قلواتشرد و درس |
 هنشخا و بنام لا نشخوه برعلا لوقت و نالدض سما بابلا نم ةنشخ و |

 طب تآ نالف دوخای سک نالف ینعب قاطبال بعص یا ةنوشخ و ةنشخوذ و

 نیل و فطعلا لهس هدنلباقم هکهتن ردشکرس و درس هدنسهجرد لاحم لمحو

 لعفت ( نشخلاو ) هدننزو باشیشعا ( ناشیشخالا ) رونلوا ریبعت بناجا
 درس دوحای كيک سابل درس دوخای قلوا تشرد و درس كب هنسن رب هدننزو
 : ردهنسانعم كمنک هلکلرد ولتنوشخیسهلوقم جاوب و روغلب دوخاپ قلوارلیوس
 نشخا سبلوا هتتوشخ تدتشا اذا نشخت و لجرلا و "یشلا نشوشخا ,لاقب

 واو ردغلبا یسهدام ناشیشخا هدنعوجم كرلنوب انشخ اشیع شاعوا هب لکت وا

 كلا هلماعم درس هللا مدآ رب هدننزو هلعاغم ۰( ةنشاخملا ) ردنوحا عیونت یسهلک
 قلو تشرد یهنسن رب (( ناشختسالا ) هنبال دض هنغاخ لاقي : ردهنسانعم
 یدآ ر هدننزو لیعفت ( نیشختلا ) انشخ هدحو اذا هنشغتسا لاقب : ردهنسانعم
 (ءانشخا) هرغوا اذاهردصنشخ لاقب ردلبعتسم هنسانعم كمردنلهکیوا بوردنحوک

 نکل بونقوط هجدرس هچرک هلاو لشپ كب هکرد هزبس عون رب هدننزو ءارج
 نویز ققبحیرلکیک اجاج ءانشخ و رولوا یلتحوزل یک ینوا زوعس و مالم هدزعا

 ردیسهریشم كنهرو ن بلک هرو تش ءانشخ و رولوا فصو هبهقا قرا و
 ةريثک یا ءانشخ هتک لاق رونلوا قالطا هرکسع نالوا رک یرلقار و تایو

 ( ةنشخلا ) ردندرابخا لها هکر دبسهبنک بیسح نب دابع ءانشاوبا و حالسلا

 قرطلا ةيمد یا ةنشخم ها لاقب روند هبهقا نالوا قلصت و نیکرچ یلزوس
 ولتبوعص و مالما یتهج شاعم و لاح ینعی لاحا ممد «دننزو رجا ( نشخالا (

 ندنسهلیبق سودس نشخا و لالا ےمد یا نشخا لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ
 كنب دج یعباتلا یسرافلا عاشلا زرح نإ مهدا و رد قوئوم هکر دعا یعبات ر |

 ردندنلاجر كنبسن هرازف نیشخ نب راج ردندپماما هدننزو ریبز (نیشخ) ردیعسا |
 نب دعو ردبطهر ینششا ةبلعئوا هکردندبناچر كنبسن هعاضق رفلا نب نیشخ و |

 ن نسح و هبوبیس باتک حراش یردپ و دوعسم نب دج نب بعصم و "مالسلادبع |
 هکیدای لا ةنیشخ وبا و ردندني دح و مالغا نوينشخلا نایماشلایع نب ةلسم و ىح |

 رواج ( نشاخح ) ردرلتدح ورع نن بحاح هنیشخ واو رد هدننزو هنیهح ۱
 یاخ هدنوو هدننزو دا دش ( ناشخو ) هدننزو فک ( نشخو ) هدنزو

 روند هتلاب كجوک هدننزو ریما ( نیصخلا ) ردندناجر “یاسا راردا هروسکم |

 لبحا رد نصخاو هدننژو بتک رد نصخ یعچ رولوا خد رکذم ردثنوم و و ||
 ۱ ) نسخا ( رد وم یظفل سأف ةریغصلا سافلاب یا نیصخاب هبرمط لاق هدننزو 3



 عیبلا و نابلصلا و مورلا هب فشن هنشرخ شابرا ىلع .مافا ىح
 اوع رزام راثلاو اوعجبام ببثلا و اودلوام لنفلاو اوعنام يسال

 رازفجن روف نوزوا یرلکدید ینسرفب رب و ینامشغوسرب هلبحف كناخ ( نیطارغا )
 نافربو تنفم یراشاط نالوا هدهناشم و للحم و "ردم رولوا هدراروماچ هکرد
 ناک« رب یلام هلیئوکسس كنەمجعم یاز و یف كناخ ( نزلا ) ردعفا هنتلع
 اذا لوالا بالا نم ارح لاملا نرخ لاق : ردهنسانعم كلبا ظفح هدزرع

 معلا نرخ لاقب : ردهنسانعم قلزو تا هدننزو دوعق نوزخ و نزخ و هزرحا
 هدحابصم و ردیمزال یاضعم كراخ دا وب هکربد حراش ریغت اذا انورخ و انرخ

 هدسننزو لاعتفا ( نازنخالا ) ردموسر هرزوا قلوا بولقم ندنسهدام زنخ
 اذا لالا نزنخا لاش : ردهنسانعم كلبا ظفح هدزرحم ناکم یلام ید وب

 ینبرفا هک ایوک رد هنسانعم كليا كولس هننالوا نی ككوب و هزرحا
 هدننزو همالس ةناررخا و هلنیتعف نزخلا هبرفا اذا اقرط نزئخا لا ردبا زارطا

 بابلا نم ةنارخ نرخ و ازخ معلا نرخ لافب : ردهنسانعم قلزو تا هدرلنو
 مع لاش رونید هلا شلزو هدننزو ریما ( نیرخا ) .ریغت اذا سماخاو عبارلا

 نوزخ لام و رونید هکلنزاخ ردعسا هدننزو هباتک ( ةنارحا ) ریغتم یا نرخ
 ونفم ها هدنو و روئلوا ریبعت هنبزځ هد زغال هکر ونبد هناکم ناتلوا عضو

 ىا ةنازخلا ىف لالا نزخ لاقب ردشلا فبطل رببعت هلبلوق عتفیالو فلوم زلوا
 كبلف يا تكتنارخ یف هلعحا لاق رونلوا قالطا هنلکوک كناسنا و نزلا ناکم
 نرخ هزاغم هدیکرت روند هنسهنبرخح لام ید وب هدننزو دعقم ( نرخلا )

 رادهنب رخ رونلوا قالطا هناسل (نزاخا و ) هدننزو دادش ( نا رخلا ) ردیفرح

 نآ رخ و تكناسل یا كنزاخ و كنا رخ ظفحا لاش رد یتبم هنغیدلوا هسلق راض

 كنرخم ( نزاخملا ) هلوا شمرارق یسیرجا ندنفآ هکرونید هبامرخ هزات لوش
 اوذخا لاقب رونلوا قالطا هرالوب نالوا برقا هدوصقم لزنم نزاح و ردیعج
 نیکنز رغفلا دعب هلرمسک كنهزمح ( نازخالا ) هرصاخ ىا قيرطلا نزاخم
 دجا و دجا نب ىلع و رقف دعب یتغتسا اذا لحرلا نزخا لاقي : ردهتسانعم قلوا

 نکیآ زیینع هسک رب هلیرسک كنهزمه ( ناسخالا ) ردراث دح ناینزاخا یسوم نا
 فتك ( نشخا ) نعدعب لذ اذا لجرلا نسخا لاقي : ردهنسانعم قلوا لیلذ
 رونید هبهنلسن تشرد و درس ردراغصو هدننزو رجا ( نشخالا و ) هدننزو

 یا نشخاو نشخ"یش لاقب ردءانشخ و هنشخ یوم هدننزو بانک ردناشخ یمج
 ( ةنشخلا و ) هليعق كناخ ( نشخاو ) هدننزو همالس ( ةناشخا ) شرخا
 هنسنرب هدننزو هفرغ ( ةنشخا و ) هلي كناخ ( ةنوشخا و ) هدننزو هلحرم
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 هناتخو نتا عنصوم یا لسغلا بجو دقف ناناتخلا قلا اذا ثيدحلا هنفو روئلوا

 داماد روند هنسوکی وک كمدآرب هانبتعتف ( نتخا ) روند هنتف رح لزیعلس

 نلقو انا ناق رونید هنصح نالوا ندنفرط یمهحوز كمدآرب لوق لع هنسانعم

 ناک نم لکوهوا هرهص یا نالف ,نتخ اذه لاقب ردهنتخ یوم نانخا یعج یک
 ىديشللبا نايب هليا هتشناو هللا داماد ىرهص فلؤم خالاو بالاك ةأرملا لبقنم

 یلیعمالارکپ وا ندهیعفاش ءاهقف ردیبقل یدابارتسالا نسحلا ندجم ندننندحم نتخو

 هلی كرلاخ ( ةنوتاو ) ( نوتخلا ) یدلوا فراعتم حوا هلفلوا ینتخ
 ردهتسانعم كشلواو ةرهاصم یا ةنوتخو نوتخ امن لاقي : ردهنسانعم هرهاصم

 ازبق هیسکرب هدننزو هلعافم ( ةنناخلا ) جوزناذا ةنوتخو انونخ نالف نتخ لاقب
 هداروب هيلا جوزناذا هنناخ لاقي : ردهنسانعم كما ادب قلصح هلغلآ زق بورب و

 هدننزورفز ( نتخ ) یدنلهلص هلبا ىلا هلغلوا نعضنم یتسانعم رهاصو رهصا جوز
 ردندند الب ناتسکرت هدلبوب ردنداروا یتا دم نب ىلع ندب رخأتم ردهدلب زا
 (نوناخا ) هتحوز ما یا نالف ةنتخ هذه لاقب رونبد هنانا ناق هلاصف ( ةنتْا )
 كناخ ( ندا ) ردفرح ندنا نداق هدیکرت ردکعد هغی رش ةأرم ندهیمما هک

 یدخ وه لوقت رونبد هنبحاصورای كمدآ رب هدننزو ریما ( نیدخلاو ) هلی رسک
 نالوا راسکغو مدمه هدنروماره یتطابو یرهاظ هبسکرو یحاص یا ییدخو

 (ذندلا) نطابو رهاظ هما لکیف هنداخت یا هنندخو هئدخ وه لاقب رونید همدا
 سانلا نداخ یا ةندخ لحر لاقي روند همدآ نانوط تسود قوح «دننزو هرم

 ردندنلاجر كنبسن هم رخ نیدسا هکردماع نا هدننزو دادش ( نادخ ) اربثک
 رونبدهبهعطقریو هلن؛درب ندهزبس نانلوا ریبعت قبق هدننزو روفصع ( ةنوعدحلا )
 یا كناسنا هلبعف كنهددضشم نونو یعض كنهمحم لاذو كناخ ( نادا )

 (ةیناذطا ) ردتغل هدهلمهم یاحروسد هنغلوفییادوخای هنسهاخیکیا دوخای هنغانیق
 لچلاقب روند هبهود كيرا اناونو دلج ولهدوک یربا هلبقیفخ كنایو یعغ كناخ
 ردکعدراجلا ظفاح ردهیسراف هلک هدنزو نابصس ( نابرخ ) دلج محض یا ةناذخ

 نب نابرخ هلجزا رلیدلوا رهتشمو یعسمرلهسک شعب هلکنو رولوا كد یجگشا
 ردرلت حب ناب رخ نب یقصسا ن دجا یضاقو نابرخ نب لهس نب یرسلاو هللادیبع
 بهذلازارط ردهدلب رب هدنراید مور هدننزو هلدرخ هلبا همځم نیش ( هنشرخ )
 نالوا یسناب ردموسم هرزوا قلوا هیساما دلی هدیلوطانا الاح هدس رعت باتکمان
 هلودلا فیس هدفلس اک او رداع هليا مالسلا هيلع حون نب ماس نب مور نیهنشرخ
 ردندنآ رلتب و ردشلیا فصو هلا هدیصقر ینتم هلکعا ازغ ینادج
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 نب رفمح ن دجم ن هلادبع ردنداسا هدننزو دادش ( نایح ) هنبح یا هنابح
 ندج نب هلادبع یضااوبا دنفاح كلذک ردیوسنم هنیدح ردندحم هک ینابلا نابح

 ندجم یدیفح كنوبو ردیبحاص هربنک فیناسن یناهفسالا ینایا نایح نب رفعج
 ۱ یوهلا نایحواو ردرائدح ینایلا نوراه نب هللا دیبعو ین ایا قازرلادسبع
 ۱ یلاعت هقبفوتب رم رشدنب رحاتم
 | هدننزو باتک ( نابطاو ) هدننزو نبغ ( نيلا ) ٠( ةمجملا هالا لصف 0
 | ابابخو انبخ هربغو بوثلا نبخ لاب : ردهنسانعم قعصاق ینیسهلوقم سابل نوزوا
 ینلفص ینبم هنسهشیدنا طعف یبهریخذو رصفیل هطاخو هفطع اذا یناثلا بابلا نم
 | ضورع لها نبخو ةهدشلل هابخو هبیغ اذا ماعطلا نبخ لاق : ردهنسانعم
 | نیس ندنژنج نلعفتسم الثم ردنرابع ندکلیا طافسا فرح یصکیا ه دنحالطسا
 | بثک نکل ردذوخأم ندلوا یانعم رولوا لوقنم هنّورح نلعافم یک كلبا طاقسا
 | هدنزوهفرغ (فلبا) ردنبثم هرزوا قلوا صوصخم هنسهنا كفيفخ بیس هدنمورع
 ناف لمحام یهو ةنبخ ذخناو لکا لاقب روند هب هنسن نالی روئوک هدقاجوق
 ردکعد تاداسفو ردغ هکر دهنسانعم تاینخ هلاعف ( تانبخا ) ردبدآ منمومریو
 رونلوا قالطا همولوا هدننزو روبص ( نوبخا ) تابنخ یا تانبخوذل هلا لاقب

 هتبعش لافیاک تام ینعی ةینم هتنیغ یا نوبخ هتنبخ لاقب نویی دلیا دیدبا
 كننیلوف تحهروک بیا هلب غا تكفحراغدو كمولط هلي كناخ ( نبلا ) بوعش

 زانغط هدسنزو نثمطم ( نشبخملاو ) هدننزو لتع ( نبلا ) زونید هنغلارا
 | هدننوردو روید ههنسن دیدشو یناق ) ناخا ( روند همدآ ولهدوک چا وط و

 | ناک اذا نباخ لجر لاق رونید هبهسک ندبا منکو هثیهت زوس نالب نوجا یتقو
 | هنسن هدنفجروبق لی وارس هلل رک كنءهزمه ( نابخالا ) هدعیو بذکلا نيخ
 | نبخا لاقب ردککوب هنسن هدنجما بورپ وق ینکتا سابل دارم ردهنسانعم كلزیک
 | یداورب هدنع هدننزو بارغ ( نابخ ) اثیش هلی وارس ةنبخق ًابخاذا لجرلا
 ال همدآ دی دش ولهدوک یهو هدننزو هلعذق هللا هثلثم یات ) ةنثعبخا ( ردیدآ

 ] زانقطو یتیص نئعبخو هدننزو لعذق رونید یخد نتعبخ روند هنالسراو رونید
 | ( قتلا ) روند هنالسرا هدننزو لحرفس ( ناعبلا ) رونید هناویحو ناسنا
 | نتخ لاق : رد هنسانعم كما تنس یزبقو ینالغوا هلئوکس كناو یعق كناخ

 ] نتخ لاقب : رد هنسانعم كسکو هتلرغ عطقاذا لوالاو ىناثلا بابلا نم انتخ دلولا

 | | كلذك هزبق رونید هنالغوا شلوا تنس ( نوتخلاو ) ( نيتخا ) هعطقاذا *یبلا ۱
 ۱ هدننزو هماتک ( هناتخاو ) هدننزو باتک ( ناتخا ) رونید هنوتخم هلباحو نیتخ |

 قالطا هد هنعنح وم تنس هدرکذ ناتحو هتناتحو نالف ناتخ قانک لاقب ردرلعسا ۱
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 لاق :ردهنسانعم كيا تیقوت نوا قناص هدهصکرب نوکر یهقا كلذک انیح

 داشر یمدآ رب یلاعت قحو ابلح اتقو ةلیلو موي لک ی اهل لعحاذا هقانلا نيح
 (نيعلا) داشرلل هقفوب ملاذا هللا هنبح لا : ردهنسانعم قلق هرب ی ندنماقتساو |

 نیک لاش : ردهنسانعم كلا تبقوت نوجا قغعاص یهقا دوب هدننزو لعفت

 هللا هنیح لاق :ردهنسانعم قلوا مورحم ندقیفونو داشر مدآربو ابنیخ ینعم ةقانلا |

 هدهجکر و نوکرب ییهقا ردرلسا هلب رسک كرلاح ( ةنيلاو ) ( نيلا ) نيف |
 ک لاشو ابلح تقو ی یا كتقا ةنيح مك لاش روند هغتاص هدنیعم تقور ۱

 ملبتف كناحرونید هک ماعط نویوارب هد هکر نوکرب هنیحو ابیالح یا ابتیح ||
 تقو هکرد هنسانعم نيحو ةليللاو موبلاق ةر یا ةنيلا لک ای وه لاقب ردتغل |
 (نیلا) نیما دعب نیا ىا ةنبلا دعب ةنيلاالا هاقلاام لاقي ردصخاو نکلردکعد |

 :ردهنسانعمقعتاچ بولک ینقو كئیشرب هدننزو ةنونیک ( ةنونیاو ) هدننزو نيز |
 قم روق یسهلبنس كني او نآو برقاذا ةنونیحو انیح نيح هنیح ناح لاش
 ردهنسانعمقلوا كالحو سساذا لبنسلاناح لاق رولوا بب رق یداصح هکردهنسانعم
 لاق : ردهنسانعمهیلبو تنضو كاله یا نیح نیدلا لاقو كللهاذا نالف ناح لاق

 لحرلا ناح لا :ردهنسانعم قلوا هرب ىب ندقبفوتو داشرو هنحلا یا نیا عفو ||

 تقو هدننزو هلعافم ( ةنباحلا ) ردینطاب تنحمو یونعم كالهوبو داشرلل قفوب ملاذا |
 ةنباحم هلماع لاق روت ذهعواسم هبهلماعم هلتعاس هکهتنردهنسانعم قلق هلماعم هلددح |

 ردهنسانعم كما مارآو تماقا تدمر هل سك كنهرمه ( نایحالا ) ةعواسم لثم |
 یسعلکوب دوخاب یقو یسناص كنهقاو انیح نعي هب ماقا اذا ناکلاب نالف نیحا لاق ||

 بلح نا اهل ناحاذا لبالا تنیحا لاقب : رد هنسانعم قفاچ بولک یقو |
 : ردهنسانعم قعشلقب یلوصح كنەنسن ییدلیا بلطو دصق همدآربو اهیلع مکعیوا ۱
 كلما كاله هدننزو هماقا ( ةناحالا ) هولواحام مھل ناحاذا موقلا یحا لاقب ۱
 روند همدآ نفع و قجا ( الا ) هکلها اذا هللا هناحا لاق : ردهنسانعم |

 یعج روند ه هلزانو هئداح نالوا كلهم a) احلا ) قجا یا ن ناح لحر لاق ۱

 هدنسهداع تنح ( توناطا ) ةكلهم ةلزان یا ةنئاح میم تلزن لاقب رد اوج |
 نیر ا ا )اتم مت نوید ا ( ةينالا ) ردقوبسم ۱

 هکر مرام رب برشي رجلا عیب عنومقف یا ةيناملا برشي ةناحلاف هتنأر لاقب
 هاف الحا رددوا ناک هام هکی دید هدنحرش هیطوغ هماقم یزرطم

 هناح هرج نوحکنا یدنلوا دیس هلکن و هلغلوا لامو ضرع هکلبم هن امو

 ردبدآ هدلب رب ودشنزو یزبص ) یبح ( رلیديد e یوناح هدنتتسنو رلیدید |
i 
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 ۰ نینح یخ عحر « هلفلوب عوبش هصفوو عوحر هنسهلببف ااخ هجهداب بولآ

 روئلوا برش هدنفح هسک ندبا تدوع تسد یمن ندنتجاح یدلوا لنم یالک
 | هدشنزو ریما ( نیئح ) ردران دحم ناینینلا هاربا نإ یقضعاو نیسسلا ندجعو
 رخالا یذاجو ؟لوالا یذاجج هدفلس ردهلغب رمت فرحو هدننزو تیکس ( نینحو )
 | رولک نونحو رولک هنحا یمج ردبعسا كنيئا ینالو كلوا لوا ردب رلعسا كنب رلیآ
 | هکرد هبّژر نا هلیفف كهددشم نونو كناحو یم كنب ( هنحم ) رولک نانحو
 | ابرجلها هالکنا یرلتضح لسوهیلع هللا لص مرک | "ین ردیکلم كنهدلب مان هللا

 | رر هد هنس یسیلاها حرذاو اب رحو هللا ینعب رلبدلبا هخاسم هرزوا حرذا لهاو
 | مر هدشزو هلزاز ( ةنص"۱ ) یدلیا علص دفع هرزوا كمرب و لام رادقم

 | قو هلنیتعف ( يلا ) قفشا اذا هیلع نصح لاقب : رد هنسانعم كلنا قاغشاو

 | تعاجرب ندنسهلیبق هرذع هلی كناح ( نح ) هنسانعم لمج رونید هنکجوب
 | هدماش هلیعتف كناح ( هانینح ) ردیدآ نابوجرب هدننزو هباص ( هنانح ) ردپدآ
 | ن دجا نب ىلع ردندامسا هلیسهدش كنوئو یرسک كناح ( انح ) ردیدآ عضومرب
 ۱ (انونب) ردرلن دح ردهلددشن كنونو كناح هک انح ندجا ندې ندجاو انح

 | لاقب :ردهنسانعم قلوا راسک اخو لیلذ هدننزو لعفت ( نوحلا ) ردندرمصم باتک
 | ردیبقل كطباس تنب هیمد هدننزو هممط ( هئوح ) كلهو لذاذا لجرلا نوح

 اقلطم ینعب مهبم تقو لوق ىلع ردهنسانعم نامزو رهد هلی مک كناح ( نیا )
 | نوسلوا ربسق كركو لیوط كرك رولوا اص هنامزا عیج کرده ناتق تقو

 | یدب دوخاي ردصوصخ هئدم هنس قرق لوقیلع نوسلوا دب زا رکو هنس رک
 | حابسره دوخای ردصوصخم هبآ یکیا دوخای هبآ قلا دوخای هبهنس یکیا دوخای
 | تدمو لحاو يک هعاس رونلوا قالطا هتمايق موب و رونلوا قالطا هماشخاو
 ۱ اهولمها لا ةدلا ىضقنت یتح یا [ نيح یتح منع "لوتف ] یلاعت هلوقو ردهنسانعم

 | هات فلوم نیح سیل یا نیح تال هلوقو رولک نییاحا یممطا مجو نایحا یعجب
 | لعف تال یرب ردراو بهذم جوا هدنوب یمهصالخ یدلیا لیصفت یو هدناب

 | هفلا ءاي هدنزو غ هلب مسک كناپ یدنا سیل یبصا یا ردهنسانعم صقن ردیضام

 | ۰۳ نوحما ثیئأت هاتو هیفا ءال ثلاث یدنلوا لادبا هبات نیس هرکصندق دنلوا بلق
 | ینعب هدماما ارب ز ردشغلق هدایز هنلوا كنظفل نیح ءانو هبفا ءال دوخاب یک تم

 ۱ یضر مش ینلوق یماصتخا هنظفل نیحو ردموسه الصتم هدناغع ترسح فععم

 كنتقو یاب هلتقو یفیدلوا كنهنسنرب ینعی ینیب كتقو ییا راب یعو ردشلنا در
 ۱ راربد ذگنیح بودبا فاضم هنگ ذا یتسهلک نیح هدن رلکدتبا دایم دبع ینه

 |. 4 لعحاذا هنبح لاقب : ردهنسانعم كلتا نييعت تقو هدننزو ليعفت ( نيبحلا )



 لجر لاقب رولوا كد شفقوط یبهفئاط نج یرلکدید نح ردهنساذعم نون
 ردهنسانعم فطعتو جرت هدننزو لعفت ( نتصلا ) نونجوا ج ورصم یا نونح
 یسع ترضح ؛دلاو هللا هح وتفم یاح ( هنح ) مرت اذآ هيلع نص لاش

 قالطا هنسهجوز كنبشک لحرلا هنحو ردیعسا یسهدلاو كتب رلبانج مب م نالوا
 هنحو ردنرابع ندنسمروکو كنهود ریعبلا هنحو هتحوزیا هتنح یه لاقب زونلوا
 نب دمو ردیسا یدح كربعم ما هللادبع نب دجو ردبسا كنس هدلاو ییاص ورم
 تكندحم مان هللا ةبه ن دم ن هللا ةبهو ردیسا یدح كندح مان ىلع ن ساقلا یہا

 یک هفا نکرسا هکر وند هل لوش هدتننزو زوبص ( نوا ) . ردیسا یدج
 هکرونید هنوناخ هبي لوشو لبالاک نینحاهل یا نونح حیر لاقب هلوا رسا قرهیلزص

 ما لاقب هلوا شمراو هرا وید نوستزوک بوروک یندلو شللق ندنجوز یکلوا
 هدننزو رونن ( نونلا ) میب جوزلا موقیل اهدلو ىلع ةق ر ةجوزتم ىا نونح
 ( نینصلا ) رونید هنکجچ رجثره لوق ىلع هنسانعم هیغاف رونید هنکعج هنق
 ترون اذا ةرصشلا تننح لاقب : رد هنسانعم قجآ كجج ج اغا هدننزو لیعفت

 لج لاقب : ردهنسانعم قجاقوریک بوقروق نکیشعا هلج هرزوا یماتمه هدکنحو

 نب فسو هدشنزو هرونن ( هنونح ) نبحو محر ینعی بذک و لله یا نیعف

 یاپ هبوذح نب نیسح نب یلع اماو یدلیا ثیدح تیاور ندهنغز هک ردیبقل كب وقهپ
 ردهتساتقم قمدرقنط یای هل رسک كنهرمه ( نانحالا ( یک هورع رد هلا هیت

 ًاطخا اذا لحرلا نحا لاقب : رد هنسانعم كلنا اطخو اهنوص اذا سوقلا نحا لاقي

 هلکنآ رکا ردیسا عنصومر هدننب هکم هلا فئاط هدننزو ریز ( نینح )

 ردیدآ لحررو رولوا عونع هسرولوا دارم هعقشو فرصنم هسرولوا دارم عنصوم

 بواک هروب ییارعارب ردیاشنم كنلثم نینح یخ عحر ردیعما یجهمزجرب نینحو
 یدلوا لعفنم هلکمرب و ام صقا كب هدقدشلرازاب بولوا یرتشم ههم زج تفحرب

 هقب رط نالوا یهاک رذک ینکترب كن همزح هلدصق هدیکمو دبنف هب یب ارعا سپ
 هندروب یارعا یدایا اقلا هب ورلیا هحرادقمر ید ینکترب بودا قیا

 ردهب اشم بجع هنس همزج كنینح هدکد ر وک کت یلوا هلت رعیرغوط
 هبورایا هک انقو یدنتک بودا رورم ككرهد م درولآ ی دیسسل و اید یکترب
 دن هناروا یتسهود نامه بولی تمینغ هلکمروک ید یکتر لوا هدقدراو

 هبهود بويا ر چد ناه یدبا دصرتم ېک یلت هدنیک هسیا نینح یدلیا تدوعو
 هدکدلک وریک بولآ یبهمزج یارعا ندبن اجوب یدلیا راغلیا هفرطرب و راوس

 دوش مور ( نوتملا ) نیا ل الا درک را

 | یراهمرج سپ ردنونور یلثم یتسازج نوسکج ندیب یکدروک هود هکیدروک |[
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 ( نیعسلاو ) ( ةناملا ) یناتشا اذا ,هبلا ناحع لاقب : رد هئسانعم نانص-ا ون |

 سوف روئلوا قالطا هب اب هدننزو هدادش ( ةئانلا ) روئلوا قالطا هب هفا |

 | ینجوز یکلوا هکرونید هلوتاخ لوشوروئید هباب یجعادرفنط كپ لوفلع هنسانعم |
 | نحوزتتال ] ثيدنلا هنمو ح راشلا لاق هلوا ردبا فسأتو داب كرهديا نحو نینح

 نروضلاو نینلاب هرک ذتف لبف ج وزاهل ناك یتلا یه ةنانغاف [ ةنانمالو ةئانح |
 | مجراثا انانح هبلع نح لاقب ردهنسانعم تفأرو تج.ر دنن زو با ( نانغا )

 | ردهنسانعم راقوو تبیهو ردهنسانعم تکربو رد هنسانعم یزورو قزرو ءایلع |
 | هلبیصت ككرخآ ( هللا نانح ) رد هنسانعم لیوط شو رد هنسانعم بلق تقرو |
 | هکردهدنکبس هللا ناثح لثسا ردردصم لعفلا فوذح ردلمعتسم هنسانعم هللاذاعم |

 | ( كينانح ) ردکعد مردبا زاین یفلوا ظوفحو دبعب هلبتجر كنالاعت قح ندلعوب ۱
 | امئاد ینعب یرخا دعب ةم اکب ردنعفنم یرارکت یک كيدعسو كيبل ہلبسەبنب هینق

 | ناثحدمب انانحو یرخا دعب ةرم ىلع ننیا كينانح : ردهنسانعم لیق تفارورجر |
 ۱ نانحوه لاق رود همدآ ندا نینحو قوشكب هثبشرب هدننزو دادش ) نانخا (

 هاتسا كنبراترضح العو لج قح نالوا هجرلا بظع نانحو هبلا قوشيىا هیلا |
 هکلب ردلکد ندنس هدام نینحوب هکرید حراش ردهنسانعم میحر ردندنسانښج |
 | نانح هکیدید رظعبو ميحریا نانح هلاق ردهنسانعم تجر زمدا نانح ا
 هکرونبد هقوا لوش نانحو ردکعد یجم دبا فطلتو لابقا هندبا ضارعا ندیدنک |

 | هلو حش اوو قحاو هلوا ردا روهظ یسیدلربف هدکدلردنود ریفریف هدنغلارا قمرب

 | فورعمسرفر هدنرعو ردیسا رعاشرب ندنسهلیبق هنبهجو هنسانعم هارهرر رونید |
 | هلنو نینح ندنتعرس كب هک رونید هب هو د لوشو ردیبقل ساون نی دساو ردیدآ |
 | ( نانلا قربا ) هتعرسنم نینح هلصئاب یا نانح سج: لاقب هلوا ردیک كرەديا |

 ۱ یرسک كناح ) نانحلا ( رددح ینانلا لبسن ےحاربا نب دیو ردعتحومرپ

 | هلرسک كناح ( را ) رونید هبهنق هكردتغل هدنظفل هانح هلب دیدن كنوثو
 ردندرانآ بلک هابس نایلوا یاس الصا ردبسسا تعاجو هلیبقرب ندنسهفناط نح |
 سنحر هدننب نج هلا سنا دوخای رونید هنسافع كنس هفناط نج لوق ىلع |

 | هذه نا ] هنع هللا ىضر ىلع ثیدحق و ةياهنلان ح راتشلا لاق ردبعسا ولحم |

 | نا كفوا" مهنم نا نم ىح مهو نجلا نم نيعا هه را اهل قلا بالکاا ۱
 | یلنابرهم هلیعف كناح ( نجلا ) [ سنالاونلا نيب قلخوا مهبالکوا مهژافتتسو
 | ردردصم هنمانعت كفا فرصو عتمو یدهتسانعم نوش قوق یلع ردهتسانعم كلا |

 || هدصاذا انح هنح لاقو هفرصاو هفکیا لوالا بابلانم انح *لرمش ینع نح لوقت

 تام ل کا ا
 ۱ رک

۱1 
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 رددیفم هدنباب ققلوک وا یناحارجو لیلحت یب هنمزح مارواو عفان هرب یغیدالط بلک
 ندجل نطاب ید امو یلاج ینانساو مفاد ینرلنلع قو برج فورم فدصو |

 ( ةناقللا ) ردعطاق یاعر الط هغادصاو ههبح هلا هکزسو بذاج یرلنکی
 یناثلث دوخاب روند هنغروق امرخ شمالشب هکشوک هلی. كلاح ( ناقللاو ) 8
 عیطفلادیف یدبرسبلاوهو ناقلحو ةناقلح لخلاف یدب لاق روید هنشاوا بطر ۱

 قلوا ناقلح یغروقامرخ هدشنزو هحرحد ( ةنقلطا ) هيثلث باطرالا غلبوا |

 نب ةنودجو ردبسا یرتخد كديشر نوراه هلیعف كباح ( هنودج ) رلیدلوا |
 كکحو نانلوا ریبعت هنک هلیصف كرلاح ( ناملاو ) ( نجلا ) ردئدح لیلوا |

 عورب ندنمزوا فثاط نامجو ردهنانج و هنچ ی رلد رە روند هنع ون هد رخ

 یرهناد مزوا یر لوق ىلج رولوا هدرخ ك یک یزوا هلم و گرو د همزوا

 ) ةنمحلاو ( هدنن زو هدعقم ) هما ( رواد هب هناد هد رخ نالوا هدنغلارا

 ةريثک یا هنو دنع ضرا لاق روسد هر قوح یمهنک هدرخ هدننزو نسخ

 هک نيج نب همر ن كانو ردییاصع هکردفوع نا هدننزو ددرق ) لج ( نا ۱

 هدنن زو هوط ) هنج ( ردقورعم ردشلنا تن رسم رب هدهفوک ردهدننزو ریز 1

 نکل بولوا مالسا بایفرش هکر دهب راج لوش هبذعلا نب ةنج ردندناوسن ءامسا ۱
 یدنا ردنا بيذعتو ہےکشا اد نوصکیدلک همالسا هلغل وا هدنکلم تح ل رفاکر 1

 لالب هكهن رلیدلیا قاتعاو ارتشا هدقدلوا فقاو هنع هللا یضر قیدسلا ركبوا |

 یا تنب ةنجو شعج تش هنجو رلیدلیا هجم! وا ید ینرلت رضح هنع هللا یضر |
 (نیءاوطا ) ردهیاصص هکردهحلط تش هدننزو هنیهح ( هنیج ) ردرهیاص نایفس ||
 هنام وح هةمو ردهنام وح یدرقم روند هرلر ظملغ و كب نایلوا برص هلیصف كناح ۱

 قوش نالوا هن دل و كنا رد هنسانعم وزراو قوش هدننزو نينا ) نينحلا (

 ردهنسانعم یابتشاو برطو ءاکب تدشو قوش یا هبلا نینح هب لاق یک یسوزرآو |
 یشان ندحرف دوخای ندنزح لوق ىلع قلا كب یشان ندقایتشاو وزرآ تدش ینعی
 نرخ ولتفر هلق وش هدقدلوا ادح نایئسب رواپ كن هقاب ردهنسانعم قلط یرازو هلاب

 قاتسشا یا برطتسا اذا یناثلا بابلا نم انینح لحرلا نح لاقب یک ییدلیا لاا
 حرفوا نزح نع برطلا توصوا برطلاو ءاکبلا :دش یا نینلا اذهام لاقب و _

 قاتشم دو ( نانعسالا ) رد هنسانعم دنموزراو قاتشم ردلعاف سا ندنینح "

 دیدشت ( ناصلا ) قوشت اذا هيلا نحتسا لاق : ردهنسانعم قلوا دنموزرآو

۱ ۳ 
r. Er 

 . ( نالا) تتوصاذا سوقلا تثح لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمهرکح یاپ نینحو

 | بهاذ هنسهدایز كنون راتنعب اناقلح راص اذا مسلا نفلح لاق : ردا 6

 ا

O SE O ۱۱ 6 aa ةد رک 

۳ 22 GOC 



8۹ 

 هاتسسلاف نبللا نفح لاقب راررافچ ینغاپ بوباب هدقدلوا مات هکات ردکم ر دکر
 سوبح شوفبلآ هدننزو ربما ( نیفلاو ) ( نوقعلا ) هئدبز جرحا هبساژا |

 لاب : ردهنسانعم كليا سبح یخدوب هدننزو لاعتفا ( ناقتحالا ) ردهنسانعم

 : زدهنسانعم كلبا لامعتسا هنفح هلفلوا سبنحم یلوب كمدآ ریو هسبح اذا. هنفتحا |
 لوب لصالاق هكربد ح راش ةنفلا لمعتساف هلوب سینحا اذا شیرلا نفتحا لاقي

 رایدلیا لامعنسا ءابطا ید هدن ابقنا هدعب یدبا رونلوا لامعنسا هدنساابتحا |
 قوا فرشو هاوح هنسب رجا هلغلوا عفنر یئاوجو یارطا كنهمابو

 (ةنفطا ) اهرارمس ىلع اهبناوخ تفرملا اذا ةصورلا تنقتحا لاقب : ردهنسانعم |

 كحراش ردن افحا یمجج رولوا ضراع هئاسنا نطب هکر دعحورب هدننزو هرم
 ( ةنقطا ) ردفجهلوا مجو ثدصم ندننمابقلا كتعیبط دوخای حر هروک هننای

 لامعتسا ندلفسا نوجما ضابقنا هدعب نوعما لو سابتحا لصالاف هدننزو هفرمع |
 روئلوا رببعت هقئرش هننلآو روللوا ریبعت هنقح یخد هدرغناسل روند هباود نانلوا |

 هثغلارا كن رلکک كجعربوک هلربنج نوی هدندو رونید هبهدعم ( ةنقالا )

 ۰ كتقاود كنفاوح نفلال ۰ للا هنمو روند هنسبغاشا كنراق دوخاپ |
 هنفاح كنس هلکغد هنفذ تح هنقاذ ردیعج كنهنفاذ نفاوذو كنهنفاح هنفاوح |

 رونلوا داربا هدنعفوم دبدجن هللا هباغو رهف ردکجد مرردشبای هکر لدنقاذ یر ل
 عنسو هل غا كمولطو ر ونبد همولط نالوا عقم دوس هدننزو ربنم ( نقحلا ) |

 هدننزو بارح ( ناقحا ) رلروق دوس همولط هلکنا هکرونید هبنوخ یرلکدتبا |
 ردیا راثکا یک بازبم هدکدلیا لو بودبا لوب سبح اياد هکرونید همدآ لوش |
 لاقب رونلوا ریبعت لاج هنقشرخآ هکهتن رونلوا ریبعت ءاقساکا هدرچالطصا هلوا |

 هیرسک كن همه ( ناقحالا ) رثکا لاب اذاف لوبلا نقح ناك اذا ناقح لحر

 شوخ هلغلناقهنسهزا یسیکسا هک ان رد هثسانعم تمردکرب ینعاونا لدوس هدمولط

 هبآ یکی لوش ( نقاحلا ) بیطب یتح نیللا عاونا مجباذآ لجرلا نقحا لاقب هلوا |
 لاقب هلوا لئام هت یرفوب یرلجواو قتای یرغوط هیغاشا یسهقرا هکرونید
 عج دوس همولط نقاحو هرهظ یاتساو هافرط عفنرا یذلاوهو انقاح لالهلاملط

 نب ىنعي هب قذاح یا.« هلامهالا نتاحک هنماا ه لثلا هنمو روید همدآ ندا ِ

 همولط یتغای تكمولط ارب ز رونلوا دارا هدر كجد مقذاحو داتسا هدصوصخوا |
 هسرولوا یما اوز نمکح هک دلنا نقی یتغیدلو تدورب یک کرک هک نکج ۱

 ( نوزاملا ) یدنلوا رکذ هدنباب مال هدننزو نام ر ( نالملا ) رولوا قرتح مولط
 ردیسا جوب عونرب رولوا هدرلاعرم هلی كن همجعم یازو یصف كمالو كناح
 سس و اد ی فو 4 زودقو ردطاص كب ههدعم رد رلکدید تكجو ولک وچ ژلقوبق ردندنعاونا فدص

 ا
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 ردهنسانعم كلبا ىق تندآ رو یرزا یا هب نضحاو هنصحا لاش :ردهنسانعم

 ( نضاوطا ) ه بهذ یا قع نضحا لاق ردنرابع وفا رب هغتلوق |
 هک هن ظفا ا عفس ماوج یا نضاوح عفس قاثالل لاقبو یدنلوارکذ هکر دیعجج كنهننضاح

 داره یتساتنعم ماوح رارد) فصو ییظفل نضاوح رونید هن راقایا جاس رومد |

 هدننزو هسنکم ( ةنضحلا ) نوچغيدروط بورب و سکوک هشت آو هلوک راردنا

 رارردسب نیجرکوک هدنآ هکرونید هغانچ هج او نیفب یید شمل زود ندیسقاس /

 نیسح ناساسوا ردنداعا هدننزو ریز ( نیضح ) رونلوا رببعت قللوف هدهنو |
 : وب رونید هتغلقصاب هطروع ردعسا هدننزو هفرغ ( ةنضحلا ) ردیعبات رذنلا نا
 هن نالف جا لاش هنعو روئلوا قالطا هغلرودغمو هغلمولظم هلا هسبالم ۱

 ( نفطا) یدلآ یتماقتنا بودیا تباصا لظ ىتعب رصتنی لف يه هتباصا اذا ءوس |

 قلآ هلحوآ یا هدناح ینیدلوا كشت رلقمرب یهنسنر هلنوکس كنافو یصف كناج |

 نفح لاقب : ردهنسانعم كيکج بوربص یرغوط هنسیدنک هللا لا یکیا لوق یلع |
 اتلكب هفرحوا ةموعضم مباسالاو هبتحارب هذخا اذا لوالا باسبلا نم انفح "یفلا |
 (نفلا) البلق هاطعا اذا هنفج لاقب : ردهتسانعم كمر و هیطع هحزاو نديلا |

 | كناح ( ةنغحلا ) رونید هک روب كرهردنود یک ررواص قاربط ینراقیا هلنیتختف |
 | فكلا “لم یا هنم ةنفح هاطعا لاق رونید ههنسنولط جوارب ٌلبفو یعع ق

 هدراابقو روئلوا قالطا هروقج هنفحو ردمزال قلوا نیفکلا لم هکرید حراش ۱
 (نافتحالا) هدننزو درمص ردنفح یعچب رولیکرباوص هکرونید ا ههم وا قلخ نالوا

 نو زدن بوقوَص هنب زو چا كن رلود تكنهسکرب ىلا ییا مدآ رب هدنن زو, لاعتفا |

 هضباع ذخاو هبتنکر تح هدب لعحاذا انالف نفتحا لاقب : رد هنسانعم كمرثوک |

 هعلتفا اذارجشا نفتحا لاق : ردهنسانعم قمرپ وق بوکج ندرپ یعاغاو هلقحا مئ 1
 اذا یفلا نفتحا لاقي : ردهنسانعم قلا نوجشفت یدنک ههتسنرو ضرالا نه |
 و ردا ذخا قوچ هنر هلیحوآ هدننزو ربنم ( نفس ) هل هذخا |
 ) هنیفح ( یدنلوا ۳ هدنسهدام فح هدننزو دادش ( ناف روند ةف 1

  هدنس هدام نهح ردآاشذم كنلثم * نبقيلا ربخا ةنيفح دنعو * هکهدننزو هنیهج

 | رکذ فلۋم هکهتن ردراو فالتخا هنوک جوا هدنوب هکرید, حراش یدلیا نارذک

 ردي ضرار هدننزو عديم (نتیفح) ردیطبرب هدنزو رییز (نیفحون ) یدلیا

 | بابلایم انتقح هنقح لاقب" : رد هنساتعم قموقیلآ هلنوکس كفاقو یصف كناح (نقلا)
 قلق هدازآ ندلتف بوبللا هقارا مد كمدآ قحنلوا لئقو هسحاذا لوالاو یناتلا |

 قمر قج یتغابو لتقلانم هذقنا اذا نالف مدنقح,لاقب ردیلپاقم رادهاهکر دمعت هتسانعم
 هدمولط هرزوا ياا RE دا ردە قموق هوق همولط یدوس . نوجا
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 | راطلا شتعا لاش رد ناصحا یمج روند هنسهبحانو بئاج كنهنسئر و امین

 | هنس انعم عیضلا راجو رونبد هثثبا نالنرمسو اهنیحانو اهناجق یا کالا نضحق
 رونبدهنید لوفیلع روئلوا ریبعت هروب هک رونید هنسمزوچ كغاط لبا نحو
 ثئاح هدانعم یکیا ویو هلصاوا هب فاطا ام وهو لبلخا نح دیصلا داس تن

 هدتالو دو هنسام جام روند هنکیک لبف نيت ( نما ) رد هی ۱

 | نروک یغاط ما نصح یتعب ۰ انصح یأر نم دا ۰ لثلا هنمو ردیدآ كغاط رب

 | ردپدآ هلیبفرب بعشنم ندنسهایبف بلغت نحو رولوا شلک هنسهکلوا دج رفاسم |
 | رلبنک بوسنم هبلببق دوخاب هلبج یرلکدید نضح نانلوا رکذ ( ةينسلا رنعالا )

 هلدانمو یصف كناح ( نضحا ) رولوا ولي و لزق كب دوخای هايس كب ردکید |
 ردهنسانعم كسب دوخاب مل آ هغاجوف یفجوج هدننزو هانک ( ةناضحاو ) هلیئوکس |
 نضحو هابروا هنسحق هلعحاذا لوالا بابلا نم ةناضحو انصح "یصلا نح لاقب |

 .یرلهطروب شوفهدننزو دوعف نوضحو هدنرلنزو هباتکو بانک هناضحو ناضحو
 اناحو انح هذعب رئاطلا نضح لاقب : ردهنسانعم بصب بولآ هنتلآ یرادانق |

 فرم هرخآ ندهسکرب یناسحا نضحو ج رفنلل هيلع مر اذا انوضحو هناننحو |
 ندنسانعم هیحات و و ردن رابع ندکمرو هربغ بویر و ۳ هکرد هنسانعم كلبا |

 هدننزوهباهس هنانضحو نضح و هفرسصو هفک اذاهناربحنع هفورعم نصح لاقي ردذوخأم

 ردهنسانعمقلوا لبقتسم یسیدنک هدنآ بودا فرطرب ندهنسنرب ییهسکرب مدار |

 | یذآرو هلود هب تبتساو هنع هاعاذا ةناضحو اننمح اذکنع انالف نصح لاق |

 | (ناضتحالا) هعنمو هسبحاذا هتجاحنع هنطح لاقب :ردهنسانعم قموقیلآ ندنشیا |
 | نضنحالاقب :ردهنسانعم كسب دوخاب یفلا هغاجوق ینجوج یخدوب هدننزو لاعتقا |
 | نع هننمتحا لا : ردهنسانعم قموقیلآ ندنشیا یبهسکرب و هننمح ینعع "یصلا |
 | هدننزو لرنم (.ننصحاو ) هدننزو دعقم ( نضحلا ) هعتمو هسیحاذا هتحاح |
 | یلافطا( ةنضاحا ) رونلوا رببعت قالوف هکرونید هنعنموم قحهصب هطروع كشوق |

 | ظفل فلوم رونلوا ریبعت الال هنالوا ندلاجر هکهتن روند هنوتاخ هباد ندبا هیرت |
 أ لوق ىلع روید هنحاغا امرخ یلمقلاص هصق هننماحو ردشللا ریسقت هلیسراف |

 | روند هشالوا هصق یرلپ وج قرهلوا شلرآ ندنراقوصقو روهظ یرلمقلاص
 || هنروعو ههقاو هنویف نالوا لوس ندنرکید یسهعرب هدننزو روبص ( نوضلا )۲

 | یسپ رب كنغادودو روند ه یثک نالوا كوي ندشوخآ یر كنس هاخو روید |

 | هقاو نوبق هدبزو بانک ( ناضلا ) روند هحرف نالوا كوب ندنرکید |
 أ  اذا ساخا بابلا نم اناضح تفضح لاق : ردهنسانعم قلوا نوح تروعو

 ||| كمروک راوخو قلراوخ یمدارب هل رسک كننهزمه ( ناضحالا ) انوضح تناك |
 دود هثسانعم



۳ 
EDNتست شا و تا صدد  

 ءاسا نصحو ردنعاجر ندهرازف نصحوسو ردیعا عصوم رب یمرکی یو ۳

 روند هنوئاخ نالوا هرزوا زمهرب ندمرحا هدننزو باصس ( ناصلا ) ردندلاجر

 ۱ رولک تاناصح و هلنتتعع رولک نصح یعچ ردبم زال تفع هکرونید هب هح وزام د وخاپ ۱

 هب وجا هنا دهش ناصحو هحو رتموا ةفبفع یا ناصح ةا ها لاق هلبعف تناح ۱ ر

 | قاوا نمادکاب و هفیفع نوناخ هلالث تاکرح كناح ( نضحلا ) رونلوا قالطا ||
 | (نصاخا) اناصح ناک اذا سساخا بابلا نم انصح ةر لاق :ردهنسانعم

 | مسا ( ةنصحاو ) هلیسهینب لعاف سا ( ةنصحا ) رولک تانصاحو نصاوح

 | نوک دلیا ناصحا یتسفن لوا رونید هنوناخ راک ریهریو هفیفع هایسهینب لوعفم
 | رونلوا قالطا هلماح دوخای هبهجورتم لوقلع ردنوچکیدلیا ناصحا جوز یاو |
 رونید هرانوناخ هبک ( نصاولا ) رد ناصحا ببس یخد یرلتلاح لجو جوزت |

 | هدشننزو مرکم ( نصحا ) ىلابح ىا نصاوح ةوسن لاقي ردهنصاح یدرفم

 بهسموو رونید هب یثک جوارتمو روید هب یثک نالوا ظوفحم یسفن ندمارح
 هننک ار هکایوک روند هنآ رغبآ هدننزو باتک ( ناصحا ( ردندردا ون یک یسهدام ۱

 یمهفطن هلفلوا م رکو یوص كب هکرونید هرفیآ لوش لوقیلع رولوا نصح
 بکر لاق هدو بتک رد نصح یعجج هلوا نملکح هت آره بوثلوا .تنایص ۱

 | تآ هدننزو لعفت ( نصعلا ) هاب نوصلا مع رکلاوا رکذلا سرفلاوهو ناصحملا |
 | اناصحراصاذا سرفلا نصح لاق : ردهنسانعم قلوا رفیآ یوص نوصم یسهفطن ||
 | هنسانعملفق رونلوا قالطا هدبلک هدننزو ربنم ( نصحلا ) نیصعلاو نصحلا نيب |

 | حوحو نب نصحمو لي زلا یا نصح ا ىف هعضو لاقب روسشلوا قالطا هایبنزو |
 | بلعت ردیسهبنک هکرونلواقالطا هب یکلت هدننزو رییز ( نیصحلاوبا ) ردندیاعصا |

 | واو ردیعبا هکردبس هبنک كعصاع نب ناف هدننزو ریما ( نیصاوا ) هتسانعم
 | نقصسا ندجو یعداولا نیصلاواو رديخش ىأ دن ماما دمنا نب هللا دبع نیصلتا

 | هدننزو ریبز ( نیصحو ) هب رسک كناح ( نصح ) ردراث حم نیصح یا |
 | هراشوق هلبحتف كناح ( تایناصلا ) ردندلاجر “ياسا هدننزو ريما ( نيصحو ) |
 | یتصح هدنتبسن ردیدآ هعلقرب هدلحم مان هيل یداوو ردیدآ هدلب رب هلن ےک كناح | ( نانصح ) رونبد هنب رانرم قوا هدننزو هبوحا ( ةنصحالا ) روئلوا قالطا |

 | تناح ( نضلا ) نوج رلکدتبا لاقنتسا ىتعاقجا كرلنون فید ینانصح رونید
 | هرب ردق هجئراو هروکوب ندنتلآ یفتلوق كناسنا هلیئوکس كنهمح* دانو یصق

 | رونلوا ریبعت قاجوق هکردنرابع ندنرانیبام هلبا وزاب یکیاو سکوک لوقلع وند |[
 ] امو نادضعلاو ردصلاوا كلا ىلا طبالا نودام وهو هنضحى ىصلا ذخا لاق

 (۳۶۸) عبار

 ےک ا ۳۳۳



٤ 
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 | نسحو ردراثدمم هبناپسالادجا تنب هج رک نساماو یدنقرعسلا دجا نب هللا دبع
 یرداربوردندنلاجر یمسهلیبف "یط ورع نب نسحو ردیدلو ما لدجا ماما رد هلم
 | (نتشح) ردفوب یرامانمه ینعب ردرلدرف ردهاینوکس كنیسو یضف كناح هک سح
 | ما یاسارطا نتشح ندیم نب قصسا نب بوقعب هدننزو بدنج هللا همش نیش
 | هریک نالوا ندنربفز دوس هلنینصف ( نشطا ) ردپسا یدج كني ردب كدح
 | ثدمیبخ همولط رولوا ردصمو نیلا مسد نم حسو یا نشح یدیب لوقت رود
 | : رد هنسانعم ینلغب هحاردب بونلکرح ندننبدغلوا ریهطت هدقلارا بوئوف دوس
 | جوراف هایف نبللا نفع هلامعتسا رثک اذا عبا رلا بابلا نم انشح ءاقسلا نشح لاق

 | بوپ وق دوس نامز رفاو همولط هلل رک كنەزمه (ناشحالا ) هخسو هب قزاو
 | اذا ءاقسلا نشحا لاق : ردهنسانعم قغقوف بوردنلکرج هلکمالبا ریهطن هدقلارا

 | هلك كناح ( ةنشحلا ) هغو هب قزلو حوراف هبف نبللا نفحم هلامعتسا رثکا
 | هلعاغم ( ةنشاحلا ) دقح یا ةنشح نالفل هب لاقب : رد هنسانعم هنیکو دقح
 | لعف ( نشصلا ) هباساذا هنشاح لاقب : رد هنساذعم كکوس هنب رب یرب هدننزو
 بسنک | اذا لحرلا نشا لاقب : ردهنسانعم كلبا راکو بسک بوکح كما هدننزو

 نابضغ یا ششح لحر لاقب رونبد همدآ نیغراط هدنزو نئمطم ( شنحنا )
 اک | هکهل وش ردهنسانعم قلوا برص كب ناکمو هاب هدننزو همارک ( ةناسلا )
 ةناصح ناکلاو هانبلا نصح لاش هلوا هدوسآو نیما بویمشربا لا هندبا احلا

 رونبد هبانبو هل عینمو برص هدننزو ریما ( نیصحا ) منماذا سماخا بابلا نم
 | كدوحو رونلواقالطا هحرز نينمو مکحو عینمیا ةنيصح ةعلقو نیصحناکم لاقب
 | كنهزمه ( ناصحالا ) ةمکح یا ةنيصحو نيصح عرد لاقب نوجمب دلوا یتسح
 | هلعحاذا هنضحا لاقب : ردهنسانعم قلث مینمو برص یکه علق یناکمرب ھا مک

 | نصحا لاقب :.ردهنسانعم كلءا تنایصو ظفح ندمرحا یتسهحوز جوزو انیص-
  ینسیدنک نوناخو هعصع اذا ج وزتلا انالف هنصحا لاقیو اهمصع اذا اهنحوز لعبلا

 | ةأزملا تنصحا لاش رولوا شا ظفح ینسفن هکر د هنسانعم قعقاص ندنارح
  جوزت اذا ةأرلاوا لحرلا نصحا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا جوزتو تفعاذا
 لاقب :ردهنسانعم كلبا عینمو پرص یناکمو هانبرب یخدوب هدننزولیعفت (نیصحلا)
 | اصح لاقب : رد هنسانعم كلیا ظفح ندمارح ی هحوزو هنصحا یتعع هنصح

 | هعنحوم مکحو عینمو برص لوش هلیرمسک كناح ( نصحلا ) اهمصع اذا لعبلا

 | هنصحو رولک ناصحاو رولک نوصح یمجهیلوا لباق لوصو هننورد هکرونید
 ۱ كالح هدارو هنسانعم لاله رونلوا قالطا هبآ یکی نصحو هدننزو هبنع رولک
 اا هحدلس یا هنصح هیلعو ءاج لاقب رونلوا قالطا هحالسو ردطاغ یرلهنحن
۳ 

 آق نصحو
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 ةثس دض یا ةنسخ هيف 8 یدنلوا ناو قرف افنآ هک هتن روند 4 هنسنوناو

 ردیدآ هبرقرب هدنس اف رخ طصاو ردیسا نوناخر هنسحو رولک تاتسح یعچب

 كبح مان ًاحاو روئلوا قالطا هراغاط هجت هدنرانیب رثعو هدعص هدنع قیرطو
 یراصق هلدمو یرصف كفلاو هلیسهش رغصم ( نیس ( روشد هننکرر ۱

 كلذ لعفب نا هانیسح لاقب ردکعد یعاسم غلبمو دهح تیابن هکردلمعتسم هتسانعم |
 یدشلوا تبث هدنرلهدام هدرلبرقوب هک هستن رد رک بیکرت هلوقمو هاراصق یا

 ُكغطلو نسح هدهدامو الثم رولوا ظوحل یرلانعم هلرابتعا ثیابن كنهدامر ره |

 ( ناسعسالا ) كيدرولوا انفودب هيا ليا رک ۱ ردکطیا هلب وش یباغ هر ۱
 ( سا ) انسح هدعاذا هنا لاق: رد هتسانعم كلبا دنسپو كب |
 لاسموق نوزوا کیا دوخای لبح یا هایس هش رغصم ( نیسحلاو ) انعق ۴
 ابیلغت هدق دنلوا عج ردنوفدم سبق نب ماطسب هدنناب كاب رلکدید نسح رددآ |

 راردندلاجر ءامساو رد نطب کیا ندنس هلیبف یط نیسحو نسحو روند ناتسح ۱
 روند هتبش ه دی دنسپ و بوح فصتم هاتح هدنناد اقلطم هانم تیف نسحو ۱

 یرلکدید ءالاردیدآر شر ظنشوخریو ردهب رقرب هداماعو ردیدآ راصحرب هدسلدناو ||
 رونبد هنکیک هجرق نالوا هد هج هوا ندکسرید هدلوقو ردقحلوا رش |

 هل یک كناح ( ةنسجلا ) رونید هننفی موق كلسکوو ردتغل هده ندنو |

 بنع رولک نسح یھج رونید هنب رب كسکوب نافچ بولاموط ندشناچرب كعاط
 و 3ا ةف زو ةه (O هدننزو هد( توت ۱

 ( نیسحو ) هدننزو نلعم ( نسحو ) دین نورم ( نسحنو )هدننزو جام |
 یسهلحم نا وه ن كالا دبع هدننزو هنیهح هنيسحو ردنديماسا هدننزو ریما ۱

 همه ( ناتسحا ) یدلیا ثیدح رورعلا نب ةنيسحو ردیسا كنوئاخ نالوا |
 هرقن ندعم هدننزو یی سع ( “سلا ) ردیدآ هلکسارب مدنب رق ندع هلا هحوتفم |

 یرصق كلهس نب نسح نالوا یرب زو كنهفیلخ نومأمو ردبدآ ويقر هدشب رق |
 ) ءانیسا ) ردیدآ هدلب ر هدنتلاڼا لصوم هدننزو هي رع ( ةينسحلا ) رددآ ۱

 هت هددماب ( نساحالا ) رولوا یراقارپب هصق هکردرجشرب هایسهینب رفصم
 ایرو لیفت کرد دنقل نیت( نسا )ورا یا ۲
 تعرس ىنعب قشلا فالخ نیساحلا باتک هنمو ی نالوا لزوک ردسا |
 طاطا ردوزاب نالب زاپ هرزوا هدعاقو ماظن هلتاعرو ات بویلزاب الاس تلقو ||

 كنءریبحردیسا كران نالوا یرقم هلو یصق كناح ( نونسح ) یک یراوزاب |
 نونسح نب رصنواو یرصلا لقیصلا نن نوئسحو ءابتلا نونسحو ردندتیاخعا
 طظفاخا تنب لاک نسللا ماو ردراث دحرددجا نب سواط هلیم كباح هکن سحاوباو _
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 | دابج ناک اذا لوالاو سما بابلانم انس> نسحو مالفلا نسح لاف هنسائعم
 | ( ناساو ) هدسنزو ریما ( نیلا ) هلنبتفف ( نسحلاو ) ( نسادا )
 | روئید هبهنسسل لزوک ردرالغاف مسا هدننزو نامر ( ناسحلاو ) هدننزو بار
 رولکناسح یمجج كنب راهلک نیسحو نسحردهنسانعم نسحوذ ردندلوا باب نساح

 | رد هنانسحو هانسحو هنسح ینوم رولک نوناسح كنزو نامرو ھل رنک كاع
 | تانج یجب كنهنامحو ناسح ىج كنب رلهلك ءانتحو. هتسحو هدننزو هنامر
 بخ كنملک هانسح هج رک ینعب هانسح ةأرما نام نسحا لحر لفئالو رولک

 | هادیع یوم كنسهلک دما هکهتن ردروسهم نکل ردقلوا نسحا یرکذم سایقلا

 | رازید نسحا لجر هدنلباقم رارید ءانسح ةأرما اذهلو ردوا روچمم نکیا
 وه هلیههدارا لیفت لعفا هکلب رلرعد ءآدرم ةيراج هدنلباقم رلربد درما مالغو

 | یریب ( یتسا ) مهناسح یا موقلا نساحا هنمو رد نساحا یمجرارید نسحالا

 یا یتسلا هیف لاق ردنرابع ندنلصخو لع وبا کروند هکللزوک ردسا هدننزو
 | قرف هلهجو وش ینرلنب یتسحو هنسحو نسح هدر اصب فلم یءوسلا دص
 ۱ نایعا كلذك هسرولوا فصو هنسحو ردلماش هئادحاو نابعا نسح هکردشلنا

 رول وا قالطا هنتسعل تیاهخو ردلهتسم هنسانعم رفظو زوف هرزوا ادعاو یاعت

 ۱ كنظفل ینسحو ةبالا [ نیینسلا یدما لا انب نوصب"رت له ] ىلاعت هلوق هتمو
 اإ سایف ربغ هایصف كميم ( نساحلا ) هدننزو درص رولک نسحو تاینسح یعج

 و ی و و رک ذ هکر دیعج كنظفل نسح هرزوا

 | هدیناسنا دوجو رولوا عجب ردن اکم مسا هدننزو دعقم هکندنظفل نسحم نساحمو

 | لاقب ردقوب یدرفم هدانعموب ضعبلا دنعو روتید هرلرب نالوا لاجو نسح عقوم
 اراک هدننزو رنعم ( نمصلا ) ةنسلا عضاوملا یا هندی نساح ىلا رظنا

 نسح یا نسج هجو لاش ردکعد لوب هرزوا نسح دارم هکر ذ هنساتعم
 ] .هلعجیا هللا هنسح لاقب : رد هنسانعم قلف لزوک هدننزو لیعفت ( نیل )
 ۱ كلبا لزوکووا یب هن تربو كلتا كلوا هلرسک كنهرمه ( ناسحالا ) انسح
 ۱  ردهنسانعم لب یک کرکو وا یهنسنربو هءاسا دنع هنسحا لاق : ردهنسانعم
 . ] قمروتوا هرزوا ینغب موق تكسکوب یرلکدد نسحو هلی یا *یثلا نسح وه لاقب
 ۲ o ( نسجا ( نما ىلع سلح اذا لجرا نه لا ت

 د ی تک چم مصحح
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 | ( نازحالا ) روید همدآ نیک رد ربلعاف مسا ندعبار باب هدننزو بارح
 هلعج اذا هنرحا لاقب : ردهنسانعم قلق نیکمن ییهسکر یندو هلرسک كنءرمه

 | هيف هلعج انرح هنزرحو ردهنسانعم انیزح هلعج هنرحا هکیدید راضعب انیزح |
 هریدرسو تشردو ظیلغ نازحاو رد نعت یربرقنو نیک رد هنسانعم نزحلا |

 ( نیرطاو نوا ) نرطاف راصاذا لحرلا نزحا لاق : ردهنسانعم قمارغوا

 ردرلغصو ندلّوا باب هکهدنرانزو سدنو فتک ( نزطاو ) هدشزو ریما
 كرللّوا رونید همدآ نیک ردلوعفم مسا ندنازحا هک هدننزو مرکم ( نزحلاو )

 ( نزلا ماع ) هدننزو ءامرک رولک ءانرحو هدننزو مارک رولک نازح ی ||
 مالسلا هيلع یینلا مع هللا ابنع هللا ىر یربکلا ةصدخ نینمولا "ما هلی كناح

 هل رم لوا نوزیح كن ىرلترضح مالسلا هيلع ردهنس یرلکدلیا تافو كبلاطوا |

 هرزوا مج یسهفلاط برع هدفلس هدشنزو همام ( ةنازلا ) رلیدلیا قالطا
 هناخ هکرونید هبهقاس یرقدلوا قسم هدهاعلاو طرمشلا بسح هدنرلمودق ادتبا |
 هدادرارق هرزوا هحوو هدنرلنب یدا ترابع ندک الما یهلوقم الرو هعرْعو ۱

 مزاول روید هنلابعو لها كمدآرب هنارحو ردذوخأم ندنمرا ةنورح یدیشلوا

 تعبشااذا یلابالنالفهنمو ردیبم هنیروصت یفیدلوا رصتتمو نرعم نوجراروماو |
 رونید هنویق یوخ دب هدننزو روبص ( نوزلا ) هتنارح عوج نا هتنارخ

 نزح ضرالاقب رونید هربظیلغودرس هلنوکسدرلازو یصفءرلاح (ةنرجاونرطا) |
 هب رع دالب و ردتعاجرب ندنسهلیبق ناسغ نزحو ةلهس فالخ هظیلغ یا ةنزحو |
 . نزح کیا هدبرع دالب لوق ىلع رونلوا رببعت ناتسب رع هکر وئلوا قالطا ||

 هدندروب عو رب یب یرو ردنحرا نالوا هدنسس دج هلا هلابز یر ردراو لع مان

 نزحلاعب رتنم مهلوق هنمو ردلقشم یرلرازعرم هچنو یرلهووا زود هکر دعو مر |
 شبقو نزح هدنسوم راب مدار ینعی بصخا دقف فرمشلا ظيقنو ناعصلا یشتو |

 هدرزآ ندنلفو بدحالصا هسلیا مارآ هدرالح مان فرش هدنمايا زایو ناص هدنلصف |
 (نزلطا) ردندناععا بهو یا نب نحو ردا مایا راما هلا اخرو بصخ بویلوا |

 یک ربصو هربص ردهنرح یدرفم روند هرلغاط ظیلغو تشرد هدشنزو درض

 ربو ردیدآ .كي وصرپ هدنراید دج هدننزو ریما ( نزح ) ردیعا كغاطرب و
 ریز ( نیزحو ) هدننزو همان ( هنارحو ) هدننزو باحس (نازح) ردیسا لحر |[

 قموقوا مع رک نآرق هلنوص تقر هدننزو لیعفت ( نی رضا ) ردندیماسا هدننزو
 وه لاقب رونلوا ربیعت قموقوا نی نح نی زح رولوا رثوم هبولق هکردهتسسانعم ||

 نساح یبرونبد هکنلزوک هایم كنا (نسخا)ا هتوص ققرب یا نی رب اره
 قلوا لزوکرولواردصم نسحو لاج یا نسح ههجوب لاقب هرزوا سایقریغرولک

 ام



 | (نارطا ) رونید هفلوق یکیاو روئید هرلهباخ ییاو روتبد هنبرافانبف ییا كناسنا
 دایم كم رکسو تم ردشا هک زدهثسانعم یلوا نورح هاد هلی و یرسک كناح

 كنک یربک یربک ب وت رکو بوبا بودبا كاوکتواو قلئیجربخ هدقدنلوا
 روثلوا ربیع قلئراسه هلفرحت هکر دن رابع ندکعرب و یروط نامه نکردرکسو
 ثئرحو ةبادلا تنرح لاقب یک رطافو تآ ردسوصخم نالوا رفاسا تاذربو
 ردتسا اذا هدارو تففو اهبرح "ردنسا اذا سماخلاو لوالا بابلا نم انارحو انارح

 یغاشا هل هدنسابپ كعانم یرب ره ندب رتشمو مبابو ردهلبس هغیص لویح یظفل
 | صقنب ملودزب ملاذا عیبلاف نرح لاقب ردلصنسم هنسانعم قشج یراقو هنو كنا

 | هفدناذا لوالا بالا نم انارح نطقلا نرح لاش : ردهنسانعم قغمآ قوعو

 || هراکش لوشو رونید "هه ندبا قلیراه ردفصو هدننزو روبص ( نورحا )
 | قیفش دوخاب یلهابلاو رع نب لسمو هلوا زلرآ ندنسوروط كغاط السا هکرونید

 ۱ [ ( نیراصلا ) ردببفل كنهسک مان بلهلان بیبحو ردبسا كنسرف یلهابلاررح نا
 ]| روند هرلبرآ نایلربآ بوشاپ هنجوک لابو روند .هنب رللاب جوک هلیعف كمیم
 قوم و 4 سلنا عفد بورا وق یسب دنک هلحاغا نالوا هدنلا ناتان لاپ 6ک

 | هدننزو دا دش ) ناّرح ( هدنن زو حاتفم ردنارحم یدرفء روتبد هنب رلکدر کج
 | هلیسهدایز نو رونید یائرح هدننسن ردهدلبرب هدنراید ماشو ردرعاشر یصیصم

 | ردنطبر هلون دیدشنو هلنترمسک ( هرحونب ) هدهسیا سابق ردقنره زد ینارح
 | هدننزو لحدرج هللاد ( نودرطا ) ردبعا لجررب هدننزو ریز ( نیرح )
 نودرح هلا همجعم لاذ ( نوذرلا ) هلا همجحم لاذ ردتغل هدنظغل نوذرح
 یابرس نوذرح هدنادرفم ردیدآ هلرونجرب هقشب دوخاب روند هرلک كکرا هکر د

 یف كناح ( نسارطا ) ردرمسفم هلا روناج یرلکدید هلکنرک هدیکرت قرهلوا

 هرلهود نوزو قرآ هلیصفكناح ( نیسارلا ) ردیسا قلاب عونرب هلرمسک كنيسو

 ی كاح ( نزحلا ) رونید هراهنس قلتیق قاروقو ردقوب یدرفم رونید
 هذخا لاقب ردنازحا یعج روند ههودناو مغ هلنیتعفو هلټوکس كنهمجعم یازو

 | هنسانعم كلا نیک یمدارب رولوا ردصم نزح هلی كناحو مهیا نزحو نزح
 ا | تلذک هلنیتعف نحو انیرح هلعحاذا لوالا بابلا نم انرح مالا هنزح لاقي

 | داصاناعبارلا بابلا نم انرح لجرلا نزح لاقي هنسانعم قلوا نیک رولوا ردصم
 | | (نازتحالاو ) هدننزو لعافن ( نزاحلاو ) هدننزو لعفت ( نزعلا ) انیزح

 ۱ [ نزاحو لحرلا ن نحس لاقب : رد هنسانعم قلوا كانغ هدرلنوب هدسننزو لاعتفا
 |[ قلوا كاندرد بویجآ هدننض هنسنرب همدآرب نرو انب زح راصاذا نزتحاو
 (نازحاو ) هدننزو نارکس (نانزملا ) مج"وناذا هيلع نوح لاق_ : ردهنسأنعم
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EENیا ةنجح هلاقب زونبد هکلی رکا دوب هدننزو هفرغ ( نجلا )  

 هدنوو رونلوا قالطا هنغاربب كئوا یرلکدبد یسیراد نابب ماغلا ةنِجحو جاجوعا
 رونید هرومد هج رکا نالوا هدنشاب كکيا ۳ ةهنحخو ردهدرنابز هدهلاصف
 جوعا اذا *یفلا نجح لاغب : ردهنسانعم كلتک | هدننزو لعفت ( نجعلا )
 هکک كرلناوحابو دناکوح هدننزو هسنکم ( ةنحصلاو ) هدننزو ربنم ( نجلا )

 نحو روند هب هنسن یرک | اقلطمو رونید هحاغا یرک | یوا یرلکدتنا رییعت

 ةيواعم هدنزو ءارج ( ءانجحما ) ردنداحعا نجح یان نجحنو عردالا نا

 روید هغلوق نالوا لئام یرغوط هبهېج یغاشا یوا ریو ردیعما كنسرف یاکبلا

 روند هنالوا لئام لباقم هنر یر یرغ وط هب دیح یرلحوارب كن رب ره لوق يلع

 ا تلبقا ىتلاوا الغس ةبحلا لبق اهيفرظط دحا املا یا ءانسخ ا لاق
 ( لاو )هدتتزو ينا”( سالا ) ةا لف یرتالا لم ا اا

 رعش لاقب رونید هچاص قجرویقو قفراص ملکوب ملکوب .یراجوا هدننزو فتک

 ی اا

 :یرلکدید هنک نجحو فارطالا دعح ,لحر لسرتسم لسلستم یا نجحو نجح
 روه یغاربب نوا یرلکدسد مام هلک كنهرمه ( ناجحالا ؛) روند هکحوت
 روبص ( ,نوجطا ) هتنجح تحرخ اذا مالا نجحا لاقي : ردهنسانعم كلتا
 هدهکم 9 نالسک یا نوجح لحر لاق رونید همدآ لهاکو لبنت هدننزو

 فرط مصخ هکرونبد هب هوزغ لوش نوجحو ردبسا كعضومرو ردندآ كغاطرب
 ا راهظا ع اسو امضا نهج نالوا دوصقم لصا ادا نوح لاغغا

 ههوزغ نالوا لیوطو دیعب لوق ىلع هشلوا مزعو لوح .هد وصقم تهح هتغب

 فلاخم مث اهربغ ةونغ لک یهو نوجا ةوزغلا وزغب نالف لاقب رونلوا قالطا
 هکر دنشلا نا هدننزو ریب ز ( نیجح ) لی وطلا ةديعبلا یهوا عضولا كلذ ىلا

 نف هک ردهلببقرب نجحا ن بهل رددنماسا هدننزو رجا ) ۳ ردئدح

 رجادرو رونید هلک یزعرق هدننزو رهوج .( نجولا ) ردرظورعم هلاهفابع |
 زد هباحص هک رد عقرلا نیا هلبعف كناح ( نجح ) رونید ید مجوح هنسانعم
 كنهمجعم نیشو كناح ( هنشحح ) ردنداسا هدننزو هنیهج ( هنیجح /

 یضكناح ( نذحلا ) ردیسا كنبدج نلصولا لضفلا نب ىح ندنیئدح هيف
 ( ةنذلا ) هنسانعم هرجح رونبد هنغلروقجوا نوط هلین وکس كن همجعم لاذو |
 یا ةنذح لحر لاق روند همدآ كحوک یفلوقو روند هرودو هدننزو هلنع |

 لاقئاو تاودا هلغغلوا ذاخنا هدعق ندکعوک هکرونبد ههود لوشو نذالا ريغصلا |

 _ هلکلیاادی تماخص یراقو بولاق قصاب بوبرا یجکروا هلغلن ال وق ر ەدىا لی |

  دشنزو ناتلتع ) ناتنذنا ( ردیدآ عصومرب هدن رق امام هلوا ی حاوط |



 اود را

 | یدج كئدحم ما یلازربلا مساق هدننزو هروع ( هلوبح ) ردیمسا یداورو ردبل
 | ددنینحهلون لوفیع ردندح ردهدننزوریپز هکیبحنب نسحندحاولادبعو ردبعا
 لاقب .: ریهنسانعم انمهو لثم هلییوکس كناو یرسکو یضف كنا ( نتخا )
 | هدفعشنآ قوا سب یراق نایس یا ناننحاهه لاقبو هنرفو هلثم یا هننح وه
 | ینا لاقب : ردهنسانعم هدوهیو لطابو ردشلوا بلا یلامعتسا هدکلرارب نالوا
 | ردسم ننحو رونید هپ راجا هل راغاط هلنبتصف ( للا ) لطابلا یا نتخاب
 عبارلا بابلا نم اننحرا ننح لاقب هنسانعم قلوا دیدشو تخس هنسنرب رولوا
 هلوا ناسکی هدکلیس | یرخآو لوا هکر وند هنوک لوس ( نالا ) دنشا اذا
 | هلیس-هینب لعاف مسا ( نثنعلا ) !رح هرخآو هلوا یونسا اذا نتاح موب لاقب
 | وتسم یا نشنحم N رونيد هبهنسن راومهو زود نالوا ربارپ سب یر, ره
 رو كليد هب هود قالوف رسي ون هدس زو ءارج ( ءانتلا ) اضعب هنسس فلاخ ال

 | ردهنساتغم راجانو یرورش هکردیف دارو ,هدننزو لانتح هب كاج ( نانتخا )
 | ,نالیتآ هدننزو یزجج ( ینتلا ) قارفودب یا لانتح یا نانتح هنع هلام لاق
 ۱ ا( ناثحالا ) ةي واستم یا ینتح لبثلا تعفو لا روید هنغلن اسکی كرلقوا

 | : ردهنسانعم قمارغوا هررب رافوا یفیدنآ به كمدا نانا قوا هل رمسک كنه مه

 | هدننزو لعافت ( نتاصلا ) دحاو منمومق همابس تعقواذا لجرلا نتحا لاقي
 هلیصفناح ( ناننوح ) اوواستاذامالاق اونناح لاق : ردهننسانعم كعشربارب

 ۱ ردیدآ عنو هرب هدندالب لیده هلم كنهئلثم یانو كناح ) تح ) ردیدآ هدلب رب

 ۱[ لاش : ردهنسانعم كکوب بوک یجاغا هلنوکس كميحو یصف كناح ( نجلا )

 | قموقبآ بوریوچ ندشیارب یدآربو هفطعاذا لوالا بابلانم انجح دوعلا نجح
 یهتسنر هلاکوجو هفرصو هدصاذا *یشلا نع انالف نجح لاق :  ردهنسانعم

 | یلاد كجانا هلا هکک كراناوجاب رد هنسانعم كمکج یرغوط هنسیدنک
 | دو هدننزو لیعفت ( نیجهلا ) نجحاب هبذجاذا هنجح لاقب ېک یرلکدکچ
 ۱ هود نیجحو هفطعاذا دوعلا نجح لاقب : رد هنسانعم كکو بوک | یحاثا

 |[ هدنزو لاعتفا ( ناحالا ) رولوا هجرك هكرديما افت هنوکر ی صوصخم
 3 نجحاب ذج اذا هنڪحا لاق : رد هنتسانعم نیکج هور هلا نجح ی هنسنرب

 ۱ اذا لالا نصحا لاقب ردلهتسم هنسانعم كلبا هدهع ردهلکلتو شبق یلامو

 | نناذاعبارلا بابلانم انجح هو هیلع نجح لاقي : ردهتسانعم كلیا تفنمو لخت
 |[ ناشلوا ریبعت هنک نجحو ماقا اذا رادلاب نجح لاقب : رد هنسانعم قنوا ےقمو

 | نجح هتادق لاقب روند هکلمرئوک نالوا ضراع هنمق راوطو روند هکحوب
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 كيج (OF روند هنلوا طبلغ یا زوب لبصف كهج (نه ةباش
 هلحاس هکرون دهزفروک نالوا بی رق ردق هفاسم نا قوارب هنسیق نکد هلی

 رب هدننزو دوعق ( نوهجلا ) رونید بعش هسرولوا لصتمرک او هبلوا لصتم ||"
 برقاذا لوالا بابلا نم ان وهح ىلا نهح لاق : دهنسانعم قلوا بی رق هنسن |

 هدنسهدام نسج ( ناهجرهن ) ردیدآ لجررب هلیغف كميج ( ناهیج ) اندو
 كلام نا ندمالعا ءامدق زدهدلب ر هدسلدنا هدننزو دادش ) نایح ) یدنلوا نوک

 نالوا یدح كنبردب اضعب نایحواو رد هیب رعلا ماما هدیسیکیا ردنداروا نابجوناو
 ردهبرقرب هدنساضف ناهنصا نایجو رد هللا هلمهم یاح هکرونلوا تبسن هنایح
 نایج نی فلخ نب دجمو نایج نب دمحم نب سومو ردندنا یتسنطا لعالا نبا ةىلط

 ۱ ۱ یلاعت هنوعب رج ردرلت دحم
 ضراع هدننراق كناسنا هکردنضغرب هلنینعف ( نیا ) ( ةلمهملا هالا لسف ه)
 نبح هب لاق ردتلع یرلکدد اقستسا ءابط الا نیب ررابق بوشیش نراق لخوا
 اقستسا هلیعفو هلینوکس كنابو یصف كناح ( نبحملا ) هنم مظعي نطبلاق ءادوهو

 انبح "نبحو لوسهجما ىلع لجرلا نبح لافب : ردهنسانعم قلوا التبم هنتلع
 لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا بضغرب نبحو هلاصا اذا عبارلا بابلا نم انبحو
 شمارغواهنتلع اقستسا هدننزو رجا ( نبحالا ) ابضغ التما اذا انبح هبلع نیح

 رونیدهروناج یرلکدید نومیم هبرسک كناح (نبلا ) ردءانبح ینّوم رونید همدآ

 روهظ هدندب اقلطمو ردا روهظ هدندب یک ینابچ ناق هکردیسا قجرابق هنوکربو
 یعج روند هننابج ناقو روند هنسهلوقم هرايو هویس شلنرا بوشیش بودا
 رونبد هنس هلوقم هرایو هطویس یخدوب هلیرسک كناح ( ةنبلا ) رولک نوبح
 موقزاک | قلخ ردبرلکدید یعاغا وغآ هکردبسا یلفد رج هلق كناح ( نیا )
 ) ءاتبلا ( روند هرونم رحش یندوب هدتزو ریما ( نیلا ( راربد یجاا

 نطبلا ةمضلا یا هانبح ما لاقب رونید هتروع ولنراق كوي هدشنزو ءارج |

 نور یراردب یدیا رعاش هدیچوا هکردیسا یراردارب مانرخمو دیزیو هریغمو |
 جایوط ولتاو هلی كناح رد نبحیعجج روند هنیچرکوک نالوا زلط روعو ردهعیر |
 هدشنزو رب ز ( نیبح ماو ) هدننزو هنیهج ( هنببح ) رولوا فصو هغایا ||

 ینراقو یرباو هببش هرلک هکردبآر کدید هلکترک هدیکرت روشید هروناج سنجرب |
 رینک هدرمزقمو هدرارب قلشاط ردیک قرهردلاق یرقو ینشاب اماد رولوا كو 1

 نکا رولوا لخاد فی رعت مال اضعب ردهفرعم یظفل ( نیبح ماو ) رولوا
 u هدشنزو .نئمطم ( نئبحا ) زملوا هزکن هرزوا قلوا داش فذلادعب

 لجررب هدننزو لجرفس ( نتوبح ) نابنعغ یا نئبح لحر لاقب رونید + همدا
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 (نجتیب ) بهذم لکت بهذ ینح اهبشع رثک تناک اذا ةنئججم شرا لاغب ردشلإا
 هلبمسکلمیج رونبد یفانج هدننبسل ردبذآ هبرفرب هدننحت علل لبج هلرسکك هج
 رونپدهلوالشبوبوف كب نالوا قنمارف ندننرضنخ تدش هلبهف كمیج ( نولبا )
 هزودنوکو رونبد هب هنسسل هرافو رونید هب هنسا قآو روید ههنسل یرفو

 روس اد هبهدو هنآ رغای نوجو هلی كيج ردنوج یمج هنسانعم راهن روند
 طیلس نی بلقو يضلا لیسحو یناسفلا رعثیا نب ثراحو یسبعلا عابنز نب ناورمو
 ةيواعمو یدع نبةمقلعو رج نب سیفلا ؟یرصاو یعوب ربلا ةرب و نب كلامو ىدهنلا
 ردندنیعبا دوخاب ندياععا هدانف ننوحو ردبعسا كنب راسرف ثراحملا نب ورع نا

 "دوسا اذا اوج نوج ههحو ناج لاقب هنسانعم قمراراف رولوا ردصم نوحو
 انوج لاقب رونید هنسهشوک یکیا كباب هلبسسهبنب هیننتو یعف كيج ( ناوجلا )
 ردرلئدح دب وع یلغواو ینوا بیبح نب كالا دبع نارعواو هافرط یا سوقلا
 یهرفو سعشلا یا ةنوللا تعلط لا رونبد هشنوک هدننزو هرم ( ةنوجلا )

 (ةنوجلا ) ردیدآ هب رفرب هدننب فئاط هللا هکمو روند هروموکو رونید هبهنسن
 كلوب روند هنسهلبط راطعو روند هفلزغاب نالوا نالوا هدنسق نآ هلی كيج

 ( ىلوجلا ۱ رونید هغاط كجوکو هدننزو درس رولک نوح یمج ردزوءم لسا

 (نوصلا) رولوا هابس یرادانفو ینراق هکرونید هنشوق قلترغب عونرب هدننزو یدرک
 ردهنسانعم قغراغا هلیسهلوقم جرک نوجا تراطش ینسوبق سورع هدننزو لعفت
 نوج لاق ردندب رع تداع هکردهنسانعم قغترارف نوجا مام ینسوبق تیم كاذک
 ناسارخ هدننزو ریپ ز (نیوج) هدوس اذا تیلا باب نوجعو هنعیاذا سورعلا باب
 هدننزوءارج ( ءانوجلا ) ردهیرقرب هدنساضق سخرسو ردیدآ تلایارب هدنسهکلوا

 هایسور ونید هبهرججتو سعشلا یا ءانوج لا تعلط لاقب هنسانعم سعشرونید هشنوک
 رهوج ( نجومل ) ردذوخأم ندنظفل نوج نانلوا رکذ رونید هبهقان ولبوت
 هدننزو بار (ناوج ) نتنم یا نجوم هام لاقب رونید هیوص شقوق هدننزو
 نر رحم هلبعف كنونو كيج ( نينوجلا ) ردندیماسا هدنزو ریز ( نوحو )
 ۱ (ناواج) هنسانعم تسا روند هربد هدننزو دادش ( ةناوجلا ) رده رقرب هدنسانعق

 3 يلع نيد نداهقف رارولوا نکي ەدەب دی نم ةلح ردیدآ قامت وار نددارک.|

 ۱ ةنیهج دنعو « رددآ هلیبقر هلیسهن رغضم ( هنیهح ) ردندرلنا ىناوجلا
 هدنسهکلوا ناتسربط هنیهحو یدنلوا رکذ هدنسهدام نهح لثم « نیقبلا ربخا

 نب مصن نب نیسح يحاص هریثک فیناصت ردهب رقرب هدنساضق لصومو ردهعلقرر
 روند هنسادتبا كلبلرخاوا هدننزو هفرغ ( ةنهجلا ) ردنداروآ ىنيهجملا دمع
 یاةناهج ةيراج لاق روند هزبق هزات هدننزو هما ( ةناهلا ) هنسانعم هبهح
 کت حس هه
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 ردندنباب ناتو جرحوب و ردهنسانعم قجا كجج هلجلاب ینابن كرب نو انونجم
 عنصم مدآ نایلوا یلد ناجو نجو اهرونو اهرهز تحرخاذا ضرالا تننج لاقب
 یرا اذا ناو نالف ىلع نی لاش : ردهنسانعم كمروتسوک ینروص كلولد
 وهف هلا هنحا لاقب  هتسانعم هناوید رونید هب ولد ( نونجلا ) نونلا هسفننم
 رد هدرطم قمادوا ذاشوب هلغلوا دراو ندلوهجم ین ال نکل رک ذاک نونج
 هد همدقم كتنرشخمز نکل ردعچ مسا ندنظفل نج هلو دیدشت ( ناجا )

 رلضعبو ردرشبلاوا مدآ هکهتن ردنباوا "ناج هروک هتل اب هدر اصب كفلومو

 هیح عونر ناجو رایدنلوا قلخ مدقم ندناسنا ردصوصخم موقرب ناج هدندنع
 لیا هدرزآ یبهسکربو ردیا رود هدرلهناخ یرثک | رولوا هاپس یرازوک هکردیعسا
 یا ةئونح ةلخ لاش رونلوا قالطا هنحاغا امرخ نوزوا كب ( ةنوسنحلا )

 راجثا رونید هبهجاب لمتشم یراجشا راسو امرخ هلیعف كبح ( ةنبا ) ًةبوط
 ةنجلا انلغد لوقت هدننزو باتک رد نانج یعج نوعگیدلیا رتس یضرا هلبلالظو
 هدنلکش ناسلبط هدنزو هنیفس ( ةنينجلا ) رصشلاو للا تاذ ةقدح یهو

 ( ننجلا ) راردبا سبلت برع ناوسن هکرونبد هبو هنوکرب ولفجز یرارانک
 ( هنونح ) ردشقلوا فذح یواو افیغخ روند هکليلد هکیدا نونح یلصا هلثبتع

 بورخ ( نونح ) ردبقل ینانکلا بوقعی نب فسوب ندننندح هدننزو ه ورح

 E ( یدلیا ثیدح تیاور ندعیر نب ناسغ یصولا نونح ردنداعسا هدننززو

 ندروک ذم بیکرت ینعی ردهنسانعم كلا لحا نم هل رسک كيحو یصف كنهنمه

 ( نحاذبا ) اذک كنا لحانسیا اذک كنحا نم لاقب یک یسهلک هلیو ردرصتخ

 ترا 1 یک سر ید رقم روند هرل هغ روبق نالا هدسکوک هدننزو لزالز

 هلصف كرليم ( نینعلاو نونحلا ) هليض كيج ردنوهجو هلیعفو یرسک
 را رولیکحوص بونود هلا وص دوخاب هلبا راوط هکرونید هنبالود
 كیکود نهرخ یرشخز ینوب هکربد ججرتم ردننؤموبو ردقحهلوا بالود نالوا
 دوحای لیلعتفو لولعتف ینزو یدرب راج هدنحرش هبفاشو ردشلبا ناب هلا ج رج"

 ارهاظ یینأتو ردشلطا ع رصتر يوا ترجمو لیصف يدنا ل
 هدنرایددح و ردعضومر هدهنیدم قیقع هدننزو هنیهح (هنینح) رد نیمهنلیوات بل[

 عضومر هدننب لوس هل ایرقلایداوو ردیدآعطومرب هدننب عو رب یبنزح هلا هب رض

 دسا هلرسک كيج (هنح وا )ردیدآ عضومر هددادغب ةهفاللا راد (تانینلا) رددآ

 هل رسک كيە( نی: ماوذ)یدیا یاد ك رءاش مان 4:رلاوذهکر در عاشرب ندنسهلیمق

 هص راد وش هد زو تف ( ی یر رشاط ناقلاق ییا اعاد ردیبقل ی ذهلا هبیتع

 ننج هک ایوک هلفلوا بهاذ هنعسرب کولبره هلفلوا ناوارفو روک یفلتوا هکرونید ||
Saasو  ai RRR 
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 هئاجو هعور وهوا بلقلا یا نانلا فیعنس نالف لافب روید هلک وک نالوا ب |
 هدنزو دادش ( نانح ) رولڪ نانجا یمجج هنساثهم ح ور رونلوا نالطا |

 | ردفوصتو پیدا نانجا نبدیلولا وباو ردندح نانلسا نب دمع نب هللادبع ردندیماسا
 | هلکتاهدنزاعشا یمکطاساووا هکردبعسا لربف هنوبح ر هدننزو باثک ( نان ) |
 | نب دمو ربهلح رب هدنر بش بلح نانم لا بابو ردبدآ عنمومرب «دهفرو یدبا ردیا بیش" |

 نورجورولوا عج ندنلنفل تنج نانجو ردرادح نایتانا دمع نب حونوراسعسلادجا
 اإ لاب : رده سانس تب ( ناسا ) ردندعو ؛یرقم نانح ی فلخ |
 | لوهجلا ىلم نالف نسا لاق : رد هنسانعم كقرولدو رتنسا اذا لحرلا “نجا |

 | هنخجا لاقب :ردهنسانعم كمرونک هبرطو شبنحو قوش یمدآرت و انونحم راساذا
 | ردلوعفم یتعب روتید هدلو نالوا هدجر هدشنزو ریما ( نینجا ) هب رطتسا اذا |

 | هثبش نالوا ناهنو رونسم اقلطمو هدنرلنزو سلناو هلجا رولک ننجاو هنجا یج |
 | كرابجو یرسک كراج ( ةنجماو ) ( "نیا ) روتسم یا نينج یئ لاقب ررتید |
  رتاس هنسانعم سرت رونبد هناغلف هلي كرلیج (٠ ةنانلباو ) ( نانباو ) هبهق |

 | كلموا ءاشام لعفو هایلا طقسا یا هنجم نالف بلق برعلا لوقتو نوجخب.اوا
 یدلوا رلشبا ینیکیدلید اور ین بودبا فرطر یاحو ءابح یعی هب "دیتساو رضا

 ۱ | هنلالفنساوهدارا طبق ینروما دو دوح یدعش نکبآ هدربغ دب ی روما مامز دوخای |

 ۲ ] ردندنراتنیز برع ناوسن هکردهنسانعم جاشو نجی ورونا داربا هدرب كد یدلآ |
 1 هل ةنحوه لاش روتيد هثبش ندا ةباقوو .رتس ییهنسنر هلي كيح ( ةنجلا )
 | ادعام ندنرص هلکنآ ناوسن هکرونید هنسهلوقم لیدنمو هامرقح لوشو هبق یا

 هدنآ ېک عقریو رارتروا بوبروب ینراناب کیآ تانسکوکو ینسهمک او ینکوا
 | بوسنم هنظفل هنج دوخای نج هلرسک كيج ( "ین جا ) دولوا تازوک یا |

 | هکردکید دحاو ندنتعاج دوخای ندنفنص نح دارم دور تاحراش رذکعد ۱

 ] مالسلا دبعو ةنلاوا نجلا نم ادحاو یا ابنح تیآر لاقت رولوا 1 دور" |

 انج هل يك كيج ( ةنلا ) رلیدلیا ثیدح تیاور نابنطا فسو واو رع نا |
 نج س نجلا ةفلانط نم یا ةنلا نموه لاش رونید هنتعاجو هثئاط كانفنص
 ۱ | رولوا مس | ندنونح هنحو رولوا لاد ههیسنح تدحو ءات رولوا صخا ندنانفل

 oy قالطا هبذکتالم یکنح هنجو نونح یا ةنج 4 لاقب هنسنانعم كابلد
 هل شرا لاقي روند هضرا یرقم نح هقناط هلیعق كيحو كيم ( ةنحا ۱

 نونجكليلدو رولواروسکمیهم اضعب ردیدآ عضومرب هدنب رقهکمو نا :رینکیا
 ۳ ( ناجلاو) هدشزو لعفت ( نتصلا ) نونح یا ةنجم 4 لاق : ردهنسسانعم

 ۱[ راص اذا ناو دیز نجت لاقب : ردهتسانعم كمرولد هدننزو لعاغت هلون دددت
 س

۳۹۳ 
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 ۲ ساک ساختم ہک اک تا انا ۔ ہہ ق خس شک سم س ہت ست سا

 تح را ادا لوهعلا لا ضزالا ا ۱ یا وا آ كيج هادللب |[
 یهنسنر بوصب قلوک ارق دو هلرسک كنهرمه ( نانحالا ) اهر وز اهردز |[
 | : ردهنسانعم كلبا نیفکت ىتيمو هرتساذا لبللا هنحا لاقب : ردهنسانعم كما رتس ی

 | رتتسا اذا هنع "ترحا لاقب :: ردهنسانعم قوا نابنیو هنفک اذا تبلا جا لاق کا
 | لاقاک نع لقتال نون ومف هلا هنا لا رز رها یا یدآرو 8
 : ردهنسانعم كلا ییبقو رتس هدنجر ییبثح هن واخ هبکو بوبحم وهف هبحا ۱

 ۱ كنهصک هلرسک كيج ( نما ) جرلاق هرتس یا نينجا لماسللا تّثحا لاق 8
 | باح او ا صف ییناواررگ هکروند هنطالتخا دوخاب هنتلظ |
 | نوهگیدلیا رتس یالوا لخاد روند هنبرب نالوا ناوارفو موک كسانعمتح ردةدننزو

 ۱ روژلوا قالطا هب هکالم نحو مهمطظعم یا مينانحو سانلا نح هتیقل لوق "

 ۱ ییا هدنقح نح هکیدبد هد راصب فلوم روند ید هنح نوح راقدلوا زاویه ۳1

 نالوا رات ندنعوج .كساوح اقلطم ن کردو مر ردراو ۸ 2 8
 لخاد نیطابشو هکشالم هُدئروصو.رولوا یلباقم سنا هکرونلوا قالطا هتوزاخور

 ردنحهکئالمر» ردراو قلطم صوضحو موعهدننس نح هللا هکشالم سپ رولوا ۳37

 نویناحور ارز رونلوا قالطا هنطعب كنويناحور قنات ردلکد هک الم نرو |
 ۱ رابخا هکردطاسواو ردنیطایش هکردرارمشاو ردهکالم هکردرایخا. ردععق ج وا

 ریسغت هرزوا لوا لوق لوم هدارو سپ ردبسهفئاط نح ردلقثم یراربئاو |
 ۱ ماک ۲ كموحم یبسلا نیدلا رد یلیصفت كنئح نج وبشا هکرید جیرتم یدلیا |
 یلهزا كنهنسنر نحو یبننا ردحورمشم هدناتک مان ناجلا ماش ناجرلا إ٠

 ۱ نوتفم یولق هلغلوا یلاح ییعادو نسحاریز روئلوا قالطا هنماکنهینلروهظ ونو ۱
 ٠ ندنراکعج كنعسق تابا تبثلانحو هنالدحو هلوایا هریغو بابشلانحلاقب ردا |

 | رارد مالا اذ نجال رابرعو هرونو هرهز یا تبثلا نح ىنبحتا لاقب ردنرابع
 ۱ "قالطا هتیمو هنفک كلذک هرازعو ربق هلنیتصف ( نا 1 هنسانعم هيف ًافخال 8

 هدننزو باس .( نانلا ) ردنانحلا یرلعج ردراذوخام ندنسانعم رتس رونلوا

 دوخاب روئلوا قالطا هب هرهک و نوعی دلیا رتس یدوحو روئلوا قالطا هسایلو بوت 1 :

 هنانحق وه لاق زغ روك هزوک هکرونید هنسيرګا كنهتسنرو روند هنئلوک ارق ۱

 ناملوا یر کر دان ای ر ملام فوح و هدر هس هدار و هکر بد حراش هفوح یا |

 ةف رعم یتظفلامرکم ردیعالم كفوح هسیا روک ذم فصو رولوا كعد فوج كنيس | :
 هکهاوا هدنکبس رتل ىلا "وفا قوحو هلبا لج هنساتعم *وثلا هبرابتعا هماع 7

 فلت هنلسف . هنفص ىلا ىلا هفاضا دوحای رولوا , یفص كفوج تیر مدسع ۱

 / لش لو لع E هکر وو روند ا هب هناخ عرخو ردیدآ ی نا ۱



۵ ۸ ۰ 

 ذځایلامو لتف یبینالک نیسح ینهج هلفلوا كانف ید یسیکیآ رایدلبا لوزن هلصرب
 زا بودبا هیدن هنشادنرف هدیرف ےءومرج ینادنرف زف ما ا بم یو
 | سنخا نکردبا ناغفاو دب رک ید هدم ومر داملا ىلع یدبا ردبا یرازو هبرک

 نیفیلا ربط اذنیهج دنفو « بکر "لک نیصح نع لئاست * وبشا هدکدنبا شرک

 كنوباقولدانف یکیا هلنیئعف ( نلج ) یدلوا لثم روبزع مالک هلکلبا داشنا یننی
 | ندنلوص كنبدانف رکید قلب هکه نن ردهباکح ندناوس ندا روهظ نکرولیئروا كنسیر
 i رولوا هب اک ن دن رلوس تائغب دن ابق ندر كن سیکیا قلبنلح سپ رد هب اک

 | كب هدننزو ساطرف ( ناحطاو ) هدننزو جربز هللا هلمهم یاح ( نما )

 | ( ناجلا ) لبخب قینمیا ناسلجو نعلج لجر لات رونید هصطش سک انو لیخب
 هبهمکت شلزود ندنموک هدنلکش وجا لوق ىلع رونی هبوجا هدننزو بارغ
 | ژلوللا یا ناب لاک ههجو نم قرعلا لاس لاقب ردهناج یدرفم روند هبهزرقو
 ۱ روند هتشز هنوکرب ندنراشز برع ناوسنو ةف نم ولْوللا ل اکا تاونهوا

 پودیا مسن یک ریصح هرکصن دک دليا هشرت لید ليد یک یسهج تآ ینابتخم

 | داروناشوف بودبارک هنب رالبو رارونقاط یک لئاج بودیاراوتسا راةج وب ناولاو
 كنود كکراربو رودید هنجعوب شلزدلاب هلاشموک دوخاب شهلشهوک یرزواو
 ۱[ هدشننزو همان ( هاج ) رد دحم ناجج نیدجم نیدجاو ردبسا كغاطرو ردیدآ
 [  بج( نجلا ) ردیعسا یمرف كکلام نب لیفطو ردیدآ قلموقریو ردیدآ نوناخرب
 . ] هدننزو طیبف ( نيج ) ردبدآ كغاطر هدنتش هما هلنيتض ( نللاو ) هلیع
 | نکل رایدلیا طبنم هلو نوندحم ینوب هچرک ردندحم هکردیسا یتیدلا ثراخاوبا
 1 ۷ نا « وبشا مسقم نر رکبوا یتحردفلوا زیج هللا همت یاز نالوا باوص
 | اإ ( ناهج ) یدلیا حب رمصت هدنس هدیشن ه ازیلاو :امکسا یتوا دق « ازبج تراطا
  هلد دشت كنونو یصق كيج ( نجلا ) ردیسا ثادحرب ندنیعبات هدننزو نافع
 | هنح لاش : ردهنسانعم كلا ناهنو رتس یهنسنرب هدننزو دوعق ( نونجاو )

 ] نج دقف كانعرتسام "لکو هرتس اذا لوالا بابلا نم انونحو انج هيلع نحو لیلا |
 ؟ییاعم بولوا عودحوم هتسانعم رتس یسهدام نح نح E هدر اصب كقلّوم تكنع

 | نج لاقب : ردهنسانعم قلوا روتسم نینج هدجر چو ردبعشنم ندنآ هراس |
 1 هکردهنسانعم كمرولد نونجو نحو رتتسا اذا يناثلا بابلانم انج جرلا ىف نينجلا

 | نجوانونجم راصاذا لوهجا ىلع انونجو انج لجرل نج لاقب رولوا روتسم لقع

 | قعواقوک ارف دوخاب قلوا نم هک هدننزو باتک ناتجو هل رسک كيح
 لاقب و هل تطلتخاوا مظا اذا انانجو انونجو انج ليللا نج لاقب : ردهتسانعم

 یرلنوا كلرب نونحو هتلظ طالتخاوا هتلظ یا هنانجو هنونجو لیلا نج هاراو
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 | داصا بولوا قوج ىيا ( ةنوشحلا ) هردصوا هطسو یا لسیلا نشوح یقم |

 یا ةنوشح یه لا روند هنوتاخ درریشو نش نالوا نعروط رسنحوک شيا |
 هدنشزو هنحد ( ةنشلاو ) هلی كيج( ةنشلا ) ةطيفلا لا :رتکلا

 یسکوک دوخای یدلوا بقلم هلکنا ءان کا زدموقرم ندا سلت نشوح هد ک

  یسیرد بونکوبلوس ندب هلیئوکس كنيعو یصتف كيج ( نما ) یدلوا بعلم
 یظفل هنوعج ردروج# فرصت لعف ندنوو ردهنسانعم قمر رو بوشروب
 رونید هرودوب زوم هنوعحو ردذوخأم ندنا ردیسا لحررب هلبصف كنیعو كيج
 ردلط وینعم هدننزو هروبص رنو هدهخنشعب نیسربصق یا ةنوعح لحر لاق
 نعحا لاقب :ردهنسانعم قلوا طنیلغ بونلناق یتا كنهدوکهب رسک كن همه (نامحالا)
 یرلکدید نایلص هلبرسک كنهثلثم یانو كيج ( نثعجلا ) دنخاو هبل معناذا لحرا

 هدنل زوج رحدت (نثعهلا) ردیسایشادن رفزبقلرعاش مانقدزرفو رونبدهنب رلکوک كتوا ۱ 1
 خمس و ضیقناذا “ىلا نع لاقب : ردهنسانعم قلوا بوطرد بوشروب هنسنرپ ۳8

 ) نفجلا ( رددلړبقر og هدننزو طرارلع ) ناما ( هود قلخا نر ۱ لحر لاش رونید هبدآ جابوط یلکترید یسهدوک هدننزو رفغرم ( ناعحلا )

 رولک نوفحو نافجاو نفحا یعج رونید هنغابق زوک هلیئوکس كنافو یحف كيج

 یا هنفحق فیسلا مندو لاقب ردتتل هد هل رسک كيج هدنو روند هننیق چو

 ردیعما مزوا عونرت دوخای روند هنتشراقویج لوق لع هنکوک كنهصاو هدقق 8
 نشحلاش : ردهنسانعم كلثا هیقصت و هبزیت ندلئاذرو سنادم ییسش مدآرب نفحو

 رج # وبشوخ سحر نشحو سناداا نم اهفلظ اذا لوالا بابلا نم انفح هشت

 ماعلدا اسان هرصا رلقانج یتتا بوبلزغوب یهودو رددآ عضومر هدشاطو ردیدآ |
 ( ثنفطا ) نافط یف اه مطاو اه رحم اذا ةقانلا نفح لاقب : ردهنسانعم كليا 1

 . هبومق كجوکو م رکیا ةنفجوه لاقب رونیدهمدآ درفاوجو مب رک هدننزو هرم
 هلرسک كيج ردنافح ی هننسانعم هعصق روند ههطاوقو هغانجو روید

 هدننزو لیعفت ( نیفجلا ) ردیدآ هلیبقرب هدنه هنفجو هت اعف ردتانفحو |
 لحرلا نفح لاقب : ردهنسانعم كلا عاج قوج هل رسک كنهرسه ( نافحالاو )

 كمدآ یبهناضم ینعب راجنرب هدننزو هنیهحو ( هنیفح ) اربثک عماجاذا نفحاو |
 جك كعد هنيهج هدنوبو ردیاشنم كنلثم ه نیقيلا ربا ةنيفج دنع » ردیعا ||
 رعنا نیصح ندنسهلببق بالک هکردوب یلصا ارز ردصح هدندنع راضعیو ردلکد |

 رع ن ةيواعم ناو |
OPER E Ta 

 ردا راذکو تشک هلا هنسک مان سخا ند هنيهح ىب و

Eات سر  

 کت
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 نوسلوا هسرولوا كنهلغ هنوک هل رونید هئوا شلدوکواو هنبر, نمرخ یځدوب
 روید همدآ لوکا كبو رونبد هنبرب نمرخ یغدوب هدننزو ربنم ( نرمیا )
 نمرخ ییامرځ هلیرسک كنم ( نارجالا ) ادج لوکا یا نرج لجر لاقب
 بانك ( نارجلا ) نراق هعججاذا رغلا نرحا لاقب ردهنسانعم كمردکرب هدنرب
 هر ردف هسروفج یرغو ندنر قح هنلررغ و هدنکوا كنو كنهود هدننزو

 ندنسهلببق رم هلیصف كنبع دوعلا نارجو هدننزو بنك ردنرج یممج روند |
 مسر هرزوا قلوا دروئسم یا یرهوج ردئراح نیرماع یعسا ردیبقل كرعاشرب |
 اذخ * وبشا هنواخ یکیا نالوا هدنحاکن تح یبقلت ثعاب و یدلیا طلغ هلکلبا |

 ردیکیدلبا داشنا ینتیپ ۰ عیصب داکدق دوعلا نارج تیار « ینناف ینراج ایارذح |
 یدیشلناذاشنا یجماق ندنسبرد یرغوب كنهود هحوق ولشاب ییدیددوع رویم ینعب |
 | یدیدعهت ینراهجوز یوهفم كموقم تیب و نوجا بیدأتو برض ینراناوسن |

 كلبا ذاا نیرح نوا هلغ دوخاب امرخ هدننزو لاعتفا ( نارثحالا ) ردبواح

 | «دنزو نوصج ( نوریج ) انبرح ذخا اذا لجرلا نرتجا لاقب : ردهنسانعم
 | هکردیفداموهدننزو لایرج هلبرسک كج ( نایرا ) ردیدآ منمومرب هدن ریش قشمد
 | لدرس هلبا قلثللوق قوچ كب هدننزو مظعم ( نرمیلا ) رونید هبهیوب یزمرق
 | نرم دف ناک اذا نرجم طوس لاقب رونید هب یجاق شلوا مالم بودیک

 | ردهانعملواو بولقم ندنظفل نانعحرا هدننزو رارعشقا ( نانعرحالا ) نالو هدق |

 | ردیدآ یداورب هلباهمجیاز ( نازاج ) نعجرا بلقوهو نعرجا لاقب رک ذیساک
 یا نزح بطح لاقب رونید ۵ همرای یراو دغوموط هلیعف كيج ( نزجلا )

 قاب ع ونرب هلیئوکس كنيسو ىم كيج ( ةنسجلا ) رولک نزجا یعج لزح
 هرلیکنج نالاج فد هدننزو نامر ( ناسا ) رولوا یرلزونبوب لاتچ هکردبدآ
 (  نانیسحالا ) فوفدلا نویراضلا یا ناسح مه لاش ردنساج یدرفم روند
 ناسجا لاقب : رد هنسانعم قلوا تخسو كب یک شاط هنسنرب هدننزو رارعشتا

 لاقب روید هسکوک هدننزو رهوج هلا همم نیش ( نشوجلا ) بلصاذا *یننا
 نشوحهیلعو جرخ لاقب روند هرز ندنابسا كنحو هردص یا هنشوح برش
 هج رک رد,دآ ميک نوکر هدنزرط هرز نشوح هدبسراف هکردریقح ججرتم عرد یا

 ] هقلح هغلج نشوح اما رولوا ندرلهقلح زکلاب هرز نکل رولوا هدنزرط هرز

 | باهولا دبع ندنیدح یهتنا رونلوا بصن راهکنت قفوا قفوا هنب رلقلارا بولوا
 | || یشوجا ةعيب ر نب مساق ندامدقو ردب وسنم هنلع نشوح یتشوما نا جاور نب
 || یافطغلانشولا نشوح نت نجرلا دبع نب ةنيبعو رد وسنم هنشوح نالوا یدح
 | لاق رونلوا قالطا هنلواو هنردص دوخای هنطسو كنهصک لیلا نخوحو ردندح



۰۷۷ 
 سب n CL ات

 هلايغىلع قیضاذا لحرلا نحجا لاق : ردهنسانعم كمروك هلا هقباضم یتشاعمو

 نسج لاق ردفدارم هدینا یانعم هلا ناجا هلبعف كيج ( نححلا ) الخوا ارقف

 نحجىخدوب هدننزو لیعفت ( نيجحلا ) نحجا ىنعم ثلاثلا بابلا نم انج لحرلا |

 لجر رب هدننزو نالس ( ناوحج ) نحج ینعع لجرلا نحج لافب : ردهنسانعم |
 ( ةنسما ) رونید هتوا فیعم زسیوب دوب هدننزو مرکم ( نجحلا ) ردیدآ |
 هلیسهش رغصء ( هانیحا ) هنسانعم دارق روند ههنک یخدوب هدننزو هفرغ |
 هکءاج ولو همزلام یا هوا ولو بلقلا ءانیعح لاق هنمورونید بهثسنولکرک یگاد |
 هکردمزراوخ رهن هلبعتف كيج ( نوصج ) ردشملوارکذ هدنسهدام جوح ردهلهج |

 ( ناصج ) رونلوا قالطا رهنلا ءاروام هنساقب هنوا ردیظع رهن یرلکدید هب ومآ
 ناهج الاحردب رعم ناهحوبو ردرهنرب هدننب یسهکلوا مور هللا ماش هلیصف كيج

 یاخو كيج (ةنحما ) ردبا نایرج ندنب رق هندآ هکردرهن یرلکدتیاریبعت یی وص |
 رونیدهتروع نابغلوا ظح هلکشا كلدب هدنلاح عاج هلو ددشتو یعض كن همم
 نسحرونید هسس لزوک هلنیتعف ( ندجلا ) عامبادنع ةثيدر یا ةنحج ةأرما لاقب
 ريح هدنع ( ندحوذ ) رددآ عضومرباپ هردرب دوخاب هوار هدنعو هتسانعم توص

 | کلم ردءابس نب یفینط نثراح نب حرمشب نب سبع لوا هکردیبقل كنیرب ندنکولم
 | یغتو برطادتبا هدنعو یدبا كلام هنوصنسح تیاغبردبدح كسيقلب نالواابس تکلم

 | (نادجالا) ردپردپ نطبرب ندهعییر هکردهلبدجنٍا هدننزو دادش (نادج) ردوب ندیا
 | دعب یتغتسا اذا لجرلا ندجا لاقب : ردهنسانعم قلوا نیکنز رقفلا دعب هیرسک |
 | جاغا هکردهنسانعم لذح هلبئوکس كەم لاذو یر كم ( نذلا ) رقف |
 | یوق هنذح لاقب رونیذ هنلصاو هنکوک كنهنسنربو روند هکو تکو هنغوموط |
 ىلع ردبدآ كنس هقتعم ییاصلا لفطلاوبا هدننزو هرهوح ( هنذوح ) هلصا یا |
 | ( نورجلا ) ردهاصع ناذوج نبا دوخاب ناذ وجو زسلاذ رد هنوح یسا لوق |
 | كلبا ادب تراهم بولو خوسر هلئامداو شزرو اعاد هشيار هدنن زو دوعق |

 | بولو نرمو مالا دوعن اذا لوالا بابلانم انورح نالف نرح لاق : ردهتسانعم |
 | ع ردلاو بوئلا نرح لاقب : ردهنسانعم قلوا هدوسرف ندلامعتسا ترثکی سهلوقم

 | ( نراجلا ) هنعطاذا بلا نرح لاق : ردهنسانعم كقكوا نواو نالو قصسا اذا |

 | سراد یا نراج قیرط لا رونید هلوب مدق كلشیاو روند هنسیرواپ نالی
 | «دنلکشكید كوپ شلوبوا ندشاطو روند هنیرب نمرخ هلی كيج ( نرجلا )
 | هنسهنروق ماج رونلا تسدا ندنا هکرونید هبهعوا یرلکدبد قلصمو هبهنروق

 روفنم رجحوهو نرجبانم تأنعوت لوقت ردندنوب قالطا نرج هدناتسب رع
 هدننزو ريما ( نيرجلا ) ردیبقل یرکشبلا ءالعلا نب ورع ندشیئدحو هنم ًاضوئی

 ۲۷) عبار



۷ِ 

  هدنزو ءامرک رولک هانبج یعجج ردهدنزو باصم هک« ؟نابح روند همدآ

 ةأماو نیبجو نابجو نابج لجر لاغب هلباهو زساه ردنیبجو هنابجو نابح قنم
 درناوجو مب رک تیاغب نالف رابرعو اهبلع ردشال ءابشالل بویه یا نیبحو ةنابح
 سینا ندندراون تراک كرانامهم اریز راربد بلکلا نابجوه هدر كجد ردمدآ
 ( نباو ) هدننزو همالس ( ةنابطا ) رارروط شوجن بوي روا السا هلغلوا
 لافب : ردهنسانعم ینلوا هرهزیو ققروف مدآرب هلنینع ( نباو ) هلی كيج
 ( نابحالا ) انابج ناك اذا سماسلا بابلا نم انجو انبحو ةئابح لحرلا نبح

 ردهنسانعم ینیاص قفروف دوخایردهنسانعم قلوب قفروف یدآ رب هلیرسک كنم
 نابحا هدشزو لاعتفا ( نابتحالا ) انابح هبسحوا انابح هدحو اذا هنبجا لاق

 | لاقي : ردهنسانعم قلاچ ريب یدوسو هنبحا ینعع هنبتحا لاق : ردهنسانعم

 تبسن هفلقفروف یمدآر هدننزو لیعفت ( نصل ) انبح هذخئا اذا نبللا نبتحا

 | ( نانیبا ) نبساب یربیا لوهجلا ىلع نبج وه لاقب : ردهنسانعم كلبا
 یبهببح ندنفرط یکیاکرونید هنبراجوا کیا كنههبج هلبسهبنب هبنتو یعف كيج
 هنساروام كنا ردنرابع ندننیام رب یکیدنب لبق هدشاب هللا راشاق *لرهدبا سیوقن

 هدنرزوا كنههبج ندنساذح هبسا لوق یلع روئلوا رببعت نولوط هکرونبد غدص
 | هنحواره كرب هجراو هنولوطروا ندنولوطرب هلرابتعا ندرب نایلشب هک لبق
 هدننزو دادش ( نابجلا ) هلنیتض رولک نبحو هنبحاو نبحا یعج روند نیبح

 تبشمیوص یغاربطو روید هبارضعو رونبد هبهربقم هدننزو هدادش ) ةنابطاو (

 هات هدنسهلکهنابجوبشا هکرید مجرتم روند هرب راومهو زود هجکسکو بلوقلعهنمرا
 نالعف ذوخام ندنسهدام بوحو بح نالوا هنسانعم عطق هدیدنع لبلخ ماما ردهندح و

 || قالطا هدهبهربقم هلبسهقالع تیلحمو تیلاح ردعوضوم هنابایو ءارحم ردهدننزو
 | كنبرلرئاسو ردهلا هسبالموب قالطا هدهبانومو دبع هاکزامن نالوا هدارصع الاحرونلوا

 روبص ( نوبج ) ردهرزوا بسن هکردهدننزو لاعف ندنسهدام نبجوبشا هدندنع
 | ردهیرقرب هدننلایا مزراوخ هدننزو باس ( نابح ) رددآ هیرقرب هدنع هدننزو

 | تكفجوچهلبعف كندمهم یاحو كيج ( نعمنا ) ردهباعع هکرد نوچموبا ( ناباج )
 ۱ جبارلا بابلا نم انعج يصلا نحج لاقب : رد هنسانعم قلوا شوخ انودب یسادغ
 أ يوي و روند هب ېص شوخا یساذغ هدننزو فتک ( نح ا) هژاذغ ءاساذا
 ۹ هنکو رونید هاب هدرخو فیعضو رونبد هنالغوا ینوغروا دوس هروح نالوا

 ۱ | تنجوچ 4 رىك تمرمح ا 5 هنسانعم ۳ رونید دم نانو ریت

 هقغن نن كنلايعو لها یشات نیتسخز لح دوحاي ندهقاقو 3 هناذغ ءاس اذا نا
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 هدنن صوصخرب_ همت یارسک یارعارب هکردوب یلصا « نین امن نأنص بحاص
 ناسکسهدکدلیا صیخرتویدردلصاح كسرلید هن ندن هدنلباقم یخدلوا هلکملبا هدژم
 هکردمدآ هدلب ر نینانو یدلوا لثم برض هدنفاج یبم هنکیدلیا ساغلا نوبق ددع

 مدآ نش ناسکس هدن رلکدلبا جورح ندهنیفس نحف یدلیا ان مالسلا هیلع حوت

 ردیوسنم هباروا یوصلا "ینناقلا تباث نب رعرایدلیا اوباو انب ینآ هلغلوا یرابیعتسم

 مسر هلا هیناع یرهوج ردیعسا ضرارب دوخاپ هدلب ر هدننزو هنیفس ( نیم )
 ةرضص نکس هدررو ردبسا كنوار هلبعف كنا ( ىنافلا ) ردشلیاوهس هلکلبا
 هدندروب ريغ نب ماظینب هلیصتف كم ( نمانلا ) ردفورعم هلبا نام هکردیدآ ههظع
 هکرونبدهغلتوا یروق لوش هلبدیدشت كنونو یرسک كنا ( "لا ) ردبدآ عضومرب
 هنب رللاد جاغآ شمرارق لوفیلع هلوا ارتم بوشکن هرزوا یرب یرب ندننردک

 باتک (نانّلا ) نوا قالطا هننالوا شمرارق ندرافلتوا رئاسو ندناوزبس رونبد
 هدننزو بارغ ( نان ) روتبد هتابن ناوآرفو قبص شعشمراض هنن رب یرب هدننزو
 هلا قیساف لوقیلع هنسانعم هناع روند هغیساق هلیعط كن ( ةنثلا ) ردعضومر
 هد هک كنب رلکلب تنیس تآو روند هب یزد هقفو نالوا هدنس كکب وک

 هب رسک كنهرمه ( ناننالا ) هدننزو درص ردن یعج رونبد هیون یک قاب نالوا

 انبوه ( انیوئلا ) یلباذا مرهلا "نا لاقب : ردهنسانعم كم ريب بوب روچ هنسنرپ
 نوسعشپاب ههتخ روند هنوا یرلقدحاص هنتلآ یغلاو ریجن نالبحا كما هدشنزو

 شرفقبقدلاوهو زابل انبوثلا مزلی لاق رونلوا رببعت هوروا هدیکرثرلرحاص نوا
 كقنا هعدخو هليحو قمنادلا ىكنءاثت هدننزو لعافت (نواثتلا) مطاذا قدزرفلا تحس
 نارافحوجا ندایرد هلبرسک كنا (نیئلا) نداثن ينعم ديصلل ن نواثت لاقب :ردهنسانعم

 رونید هذاتسا یصلد وجناو رحصلانم ةردلا جرفتسم یا نیئوه لاقب رونید هجغلاط
 یلاعت هنوعب هر لالا بقثم یا نی نالف لاقب
 هندبس راطع لینوکس كنءهزمهو یعض كيح ( ةنوا ) )» ملا لصف ه)

 ردلصالا زومهموو راروق ًابشا هنصا بوبالبق نیشیم هب رزوا هکرونید هنسهلبطو

 ردنوج یعج رونید ید هنوح بونلوا نیبلت یسهزم هرزوا قیاور لوفرق نبا
 هکرضورعمهدنزو لتع ( نیو ) نينو ی كمج ( نیل ) هدننزو ارام

 ناینبطا میهاربا ن قصماو یسوم نب دجا ندنیندح رونلاچ نددوس هکرونید هربنب
 یرلکدد نیا قوس هدنریش قشمد یبجلا دجا نب دم ماماو ردرلپ وسذم هنعیب

 دوس هدننزو لعفت ( نبحلا ) یدیا یاما دجسم نالوا هدنا ردبوسنم هبوشراچ
 ( نابجلا ) نبجلاك راصاذا نبللا نحت لاق : ردهتسانعم قلوا ظيلغ كن یک رين
 هره زیب ققروق دتزو ریما ( نيبجلاو )هدننزو دادش ( نابجاو ) هدئنزو باڪس



 یی

 ةنكتلا مجوهو هو [ رک لع سانلا مد 1 يدا هتمو حراشلا لا هدننزو
 ركمةنكتلا و ارشلا و ربخا نم مهروبآق اولخدا و هبلعا و امام یلعیا ةبا را یا
 ( نوکالا ) ردیذآ كغاطرب هلنینصف ( نکن ) میبحاس ءاول ىلع مهمو دانجالا
 ( نفلا ) رونید هنمقلاس لوف ىلع روید هنبوج كنمفلاس امرخ هدننزو بولسا

 هلژزحرب ندنوزج رکس كنهنسنرب هدننزو ریما ( نیفلاو ) هلنبنشو هل كنا
 روئلوا قالطا ادرط هنرسک رب ره كنها ءازحا ینعب روسک لوفیلع روند
 د رطب وا ةیناغنم و رح یا هنیئو هنو هلاذنم اذه لا رولک ناجا یمجب تكندتفل

 بسن یدادعا داحآ وبشا روند نما هب یم هرکس هک بد مجرتم روسکلا هنهق كلذ

 هکرداعو عسن یذ ردکعد یج زوقط ae عسانو ردکعد نامیذ نما الثم زرد رزوا

 لآ ینرب هدرکس كنهنسنر ر نا ( نفلا ) ردکعد منع یذ ردیعنوا
 یسیج نکس تنعاجر و مهلام نمذخااذا لوالا بابلا نمانت مهنغ 'لاقب : ردهنسانعم

 ینا ( یناملا ) ممنمان ناک اذا ینثلا بابلانم ان مهنم لاقب : ردهنسانعم یلوا
 ردلکد لدب ی قلا ینعی ردلکد بومشوو ردبسا كددع نکس هدشنزو
 زکس یددع یدب هرزوا موقرم هجو هکردب وستم هنظفل نم لصالاف لوق ىلع
 بودا حوتفم یلوا هلبسهقبرط بسن ربیغن ردینمن كنان هکردنرابع ندؤزج ندبا
 ینا هدننسن هنع هکهتن رلیدلیا قاخا فلا هنلدب كنآو فذح ینرب كتبسن یایو
 یضاقرولوا تباث هفاضالادنع یاب كات سب رایدلبق هرزوا هروک ذم ء ةربتو بود

 هللادبع یضاق لوقناک ئام ینائو ةوسن ینام لوقت یک یفیدلوا تبا ییا كتسلک

 اما رولوا فرصنمو ثبات هدنلاح بصنو طقاس ن ونتلا عم هدنرلتلاح رحو عفرو

 امبراو نیشاو ةرمشع نامو « ایاعو ايام تب رش دقلف « رعاش مان یشعا
 ینیدنلوا فذح كناب ردقلوا ةرمشع ین ان قح ردشلوا عقاو ةرمشع نام هکهدنتی

 .هدننزو مظعم ( نما ) ردقلوا یدبالا لاوط یقح هکردهرزوا یتغل دیالا لاوط

 م ومو ناکرا بناب هللعجاذا نمشلکشلاقب رون ه هنسن ول هش وکز کسو ولنکر زکس
 موج یا نم لجر لاقب رونید هيسک موجو موعسمیا نمم لجر لاقب رونید همدآ
 ۱ هکرونبدهننوک یجت رکس كنهود نالیراوص هرکرب هدنوکررکس هل رسک كنا (نغلا)
 رب هدنوکرکس یسهود كمدآرب هل رسک كنهزمه ( نامالا ) رولیراوص نوکلوا
 رفت رکس تعاجبرو انم هلا تدرواذا لحرلا نما لاق : ردهنسانعم تكمحاوص

 ىجا كعانع :نانلوا ارتشاو بنات اوراص اذا موقلا نما لاقي : ردهنسانعم قوا
 هانیتتهف ( نفلا ) اهنع هاطعا اذا هل نعاو هتعلس هنعا لاقب : ردهنسانعم كمريو

 ام وهو هنن یطعا لاق رولک نعاو ناعا یعجروند هنسامو هنتیق كنهتسنرب
 نه قجا للا هثمو ردا لددع ناسکس ( نوناقلا ) *یشلا كلذ هب "قعسام

۳ naam 
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 ةنشو رولک تانفل یعجب یک یرلید یرلقلبواو یرازیدو یسکوک رونید هنسانعا

 ردنرابع .ندرن یی دکر بوشواق یذخف هلا قاس هکرونبد هنب رد كمدآ ناسنالا

 فطع یلوق عمو هلکلیا داربا هليترابع ذخفلاو قاسلا مغو ةبکرلا فلؤم

 تآ لیخا ةنفئو یدلیا فی رعت هرزوا فالتخا هدنس هدام یهنکر ارب ز ردریسفت

 رونبد هبیاصو روند هرب یفیدشواق ندنفرط چبا كنب رلقلپ وا هدنرافاص كزيسق
 یا سانلا نم هنفث تءاج لاقب : ردهنسانعم یناسنا تعاچو هورکو هثسانعم ددع

 هکر وتدهب هقالوشو روند هنب رل هش وکی یا ندنرلیغاشا كنهسصوقو كدبسو هعاجب

 ضرب هلنیتعق ( نفثلا ) هلوا رب راچ بوروا هلب رلهنفث همدآ ناغاص یندوس
 ردندحم هیبعش نبا دوخای هنفث نب لسمو ردیا ثادحت هدنراهنفث كنءود هکر د.دآ
 هننراقو هنب راناپ یسهنفث هکرونند هود كکرا لوش هدننزو بارع ( نافثلا )
 یحف كنا ( نغئلا ) هنطبو هبنح هتنفت تباصا اذا ناغثم لج لا هلوارونقوط
 هعفداذا یناثلا باسبلا نم انف هنفث لا : رد هنسانعم قفاف هنوا هلئوکس كنافو
 وا ,هعین اذا هنت لاق : ردهنسانعم كمك ندنسهسک | لوقیلع قلوا عبات همدآرو
 تنفن لاقب : ردهنسانعم قم راح بوروا هل راهنشت ییدآرب هودو هقلخنم هانا

 تظلغ بونلتش ندلع ترثك لا هلنيتضق ( نفئلا ) اانغشا تب رضاذا ةقاكلا
 لمعلا نم تظلغاذا عبارلا بابلا نم انغث هدب تنغت لاقب : رد هنسانعم كلنا ادیب
 ردهنسانعم قم ردنلروسان بودا ظبلغ یلا لع ترثکهب رسک كنهرمه ( نافث الا )
 ن نیسللا ن ىلع هلل رسک كناف ( تانفثلاوذ ) اهظلغا اذا لمعلا هدب نتا لاقب

 سابعلا نب هللادبع نب لع هدندنعرلضعب ردب رلترضح نیدناعلا نب ز هکردیبقل لع
 موب لک بولوا یجاغآ نوتب ز كوکزویشب ردب راردپ كنهیسابع یافلخ هکردیبقل
 یشود كنهود یساضعا هدج هلغم وا ینداع قلق زاب تعکر ییا هدنتلآ كنب رب ره

 ردیبقل بهو نبهلادبع نالوا جراوخ سر كلذک یدیشلوا تشردو ظبلغ یک
 هدننزوهلعافم ( ةنفاثلا ) یدیشم ردنلروسان هلکلیاریثأت هدننانغ كنا دوجس لوط
 ( نفاثلا) هنزالو هسلاج اذا هنفا لاق : ردهنسانعم قلوا نیشنمه اماد هلمدآ رب

 رونبد هیسک نالوا نیشنمه اٌماد همدار هدننزو نسحب (نفئلاو) هدننزو مزالم

 نالواهدرو روند هرامورېقورونېد هغاعسو روند ههدالف هدننزو هفرغ (ةنكتلا)

 نيج رکو کو رونید هروقچ ردق كجهدیارتس ییهنسنرو رونید هنغاجواژا شن آروقج
 ندنتهحرفک ك رکو ناما رک روند هتبث نالوا یونم هدېلق و رونېد هنسیروس -

 رکسعرس و رونید هنسهراب كوي هجالا یرلکدلیا قیلعت هننویب كنهود و نوسلوا
 یشداتتس و قارهب هدنآ ردقن ره ردیراهاکتیمج كلرکسع هکرونید هنتلا یفاجنتس
 درص ردنکت یعجج رولوایسٌاد و هروج كرکسعرس هديا تروص هدهسغوب
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 سس تورم وب سیو سس ها را

 بیم (ضلاو) هدنزو همالس ( ةناضلاو ) هلی تن هم یاخو كنا ( نوا )

 ةنوشت *یشلا نخ لاقي : ردهنسانعم قلوا قبص و كبو نیلاف هنسن ر هدنزو
 ردفصو هدنب زو ربا ( نیفلا ) بلص و طظاغ اذاسماخابابلا نم ان و دنا و

 لجر لافب روئلواقالطا همدآ لمص و میلح و روند هبهنسبث صعم و كبو نيلاف |
 كلا طارفا هدنلنف و حرج كنعئد برک تنه (( نان ) مدح اما نی ۱

 اذانح | یلاعت هلوف هنم و ةحارجلا مف غلاب اذا ودعلا ىف نخما لاق : ردهنسانعم

 لاجببو تسس هلککود كب یدآ رو حارجلا مب ف رثکو مهوقبلغ ىا [ مهومتنخا

 ینمصب وقیوا یمدآ رب ( نانعتسال ) هنهوا اذا هنخنا لاق : ردهنسانعم كلبا |
 یربا هدننزو همرکم ( ةنخحلا ) هبلغ یا مونلا هنم ننختسا لاق : ردهتسانعع |

 یسحار كنا هلنیتعف (ندثلا )ةمضض یا ةنخخ ةأرما لاقب رونبد هتروع ولهدوک |
 ر و هنحمار تربغت اذا عبارلا بابلا نم اند معلا ندب لاقب : ردهنسانعم قلزوب |
 نالفندن لاق : ردهنسانعم قعشرغآ هلکلک یلنامشش بوصب تا هندوجو كمدآ |
 ملم هدننزو مظعم ( نّدئلاو ) هدننزو فتك ( ندئلا ) لغت و هی رثک اذا |

 مدآ رب ید وب هدننزو لبعفت ( ندئتلا ) روند همدآ شلوا لیقت یندب هلغملوا
 رثک اذا لوهمنالع لجرلا نادن لاقب : ردهنپانعم قعشلرغآ یدوجو هلفلوا محل

 هدنتفاخ هدننزو همرکم ( ةندئملاو ) هدننزو هحرف ( ةندنلا ) لقئ و هم |
 ( ةندئلا ) قلخا ةصقانىا ةندثمو ةندن ةأرما لاب رونید هنروع نالوا ناصقل |
 اما لاقب روند هنروع نالوا همسلم هلیهحو تليه د و نیکرح هدننزو ههطعم |

 همدا نالوا ناصقنل هدنتفلخ هدننزو مظعم ( نادئلا ) ةحاعم ىف هم یا ةندثم |

 دنثم نم بولقم اهجن دم یا [ دیلا ندشسهن*ا ] ةيدثلا یذ ثیدح قو رونید |
 یرلسرّلجراوخ ندیاجورخ هنیرزوا ههجو هللام"رک ىلع ماما هبدئلاوذ موسم +
 هدئلاوذ هلغلوا هدنرادقم ید نامهبولوا هصق كب لوف یدبا هلمرتیسا یدیا |

 .جورخ كموسرم یرلترضح لسو هيلع هللا یلص مرکا ېت یدیشلوا بقلم هلا
 مک هعقاو یدبا راشملا مالعا هباضترع بانح ىنغجهلوا راقفلاوذ ةمعطو بودا

 ثیدح یدلوا راوبلاراد مزاع هللا راقفلاوذ تلالد بودبا جورخ و یب هدنسهدام |

 كرا هودنن و رد ذوخأم ندهودن هکردبولقم ندنظفل دنثم ندم عقاو هدموقرم |
 رایدلوا بهاذ هنغیدلوا بولقم نيثدحم ضعب هکر بد حراش رونید هتسهع مدآ ۱

 دیلاصقا هسیا روفسم ردکعد هقلخا صقا هرزوا روکذم هجو نددنم ارز |
 مدآ رب ها نینعف ( نرثلا ( رد ضحم طلغ یرلهتسن ندیلا یذ هداروب و یدیا |

 بابلا نم انرث لحرلا نر لاق_: ردهنسانعم قلوا ردا رازآ و چر هنب رلتسود

 نالک هرب کوج هود هدننزو هحرف ( ةنغثلا ) هراج و هقيدض یذآ اذاعبارلا |
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 لاش : ردهنسانعم مان ردلعاف مسا هدننزو فتك ( نبا ) ماناذا عبارلا بابلا
 شلو ینلاک روند هربا هکر دفو رعم هلرسك كنات ( نبتلا ) یا نوه |

  بذاج و لبلقیصرو مینو رثکی سادغ ردیییطا و دجا ككراههک اف هلجلاب رسا هزات

 عفاد هدلج فرط یهنفع “داوم و رد نیلم و غم یلاحط و دیک ءدس و للح و
 9 دا تال ردیدآ تكغاط رب هدماش نیت و ردهلهک دلوم یراثک | هلغلوا ۱

 ردبسا كنب رهش قشمد و ردیدآ كغاط رب هدندروب نافطغ و ردیعا ءز ریمسسم

 ردتغل هدنظفلاتتسروط هلب رصقو یدم كفلاو هلب رسکو ىح كنا ( ءانیئروط )
 . كئدحمان لیععسا نیسعو رددآوصرو روند هدعقمور دهلی رسک كنات ( ةنتلا )

 بعولا باتک ندابدا رونید هب یحاص ریجنا هدننزو دادش ( نایتلا ) ردیبقل
 3 ا

 بئذ روند هدروق قرهلوا درغم نانو رونلوا قالطا هغاط یکیا هدن راید هماعت
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 ناعلرب هدماشرخ هل رسک كنا ( تان ) یدنلوا. رکذ هدنسه دام نت هکهئن یک

 ردیدآ

 هدننزو لعافت باواو ( نواتتلاو ) هلا همه (نیاتتا) (* ةثلثلا ءاثلا لصف * ۰(

 ییعع نواثنو دیصلا نءاثت لاق : : ردهنسانعم كلیا هعدخو هلبح یک نواتنو نءاتن

 یتحوا كبو هدننزو باتک (نابثلاو) هدننزو نیغ ( نبثلا ) نوائنو نءاثت

 هفرظرب یبهنسترب لوقلع راردبا هدقدلوا نوزوا هکردهنسانعم كد بورویف
 بولا نی لاق : ردهنسانعم كمك بروئوک هدقاجوف بوب وق هنکتا كوا دوخای
 ءاعولاف هلعحاذا *یشلا نب لاقبوا هطاخو هفرط یتئااذا ىناثلا بابلانم انابثو انه
 هدننزو لعفت ( نبثنلا ) مادقنم هلبوارس ةزجح هیلع قفلاذا اذكو هيدي نيب هلجو
 ( ةنبثلاو ) هدننزو باتک ( نابثلاو ) هدننزو ريما ( نيبثلا ) ردهنسانعم نبت
 روند هنن رب نالبکوب كکتا نوعا كمروئوک بوبوق هنسن هنا هدننزو رخ
 یکفرظ یکتا نوجا كمرتوک بونوق هتسنا هنحا هلب رک كنم ( نابثالا )
 هدننزوهلحم ( ةنيخملا ) انب" هيف تلعحاذا ییوتق تنا لوقت ردهنسانعم کوب
 هحرف ) هت ( روند هه روط یکجهديا عضو ینتاودا راسو هنآ كناوست

 كناتو كنان( نتثلا ) ردندعرد هدننزو نامر. هکنابث نیدیعس ردعضومرب هدننزو
 نتنااذا عبارلا بابلا نم انتن محلا نتث لاقب : ردهنسانعم ققوق بولي زوب تا هلي
 تبقت لا ردبا ادیب هحصاردب تفو لوا هکردهنتسانعم تموبلوس یراتا شید |
 ةثل لاق روند هننا شید شمویلوس هدننزو هحرف ( ةنتثلا ) تخرتسا اذآ ةثللا |
 تشردو كب هلبصفو هلینوکس كيجو ىحف كنا ( نما ) ةيخرتسسم یا نت ۱

 ةنورحو ظلغق قبرط ف یا نجق اوذخا لاش روند هلو نالوا برصو 3
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 ۱ ك (نالن ) ردهنسانعم هنلت هل كرت ( ةنولتلاو ) ( نولتلا ) یحاح ىا
 فیفشأ یدبا نأالا سا هروک هلا« كحراش ردهنسانعم نآالا.هلبعتف كنونو

 كنونو یرمیک كنا ( "قلا ) یدنلوا لاخدا هات یلدپ هرم یدلوا نال بونلوا |

 (نیننلا) هنرفو هلثم یا نالف "نت نالف لافب :ردهنسانعم اتیهو نرفو لئم هلیدیدشن |
 لاقب :ردهنسانعم لوا دیعب هلرمسک كنم (ناتنالا) ردهنسانعم ن هدنن زورپما

 لاقب :ردهنسانعم ینموف هروج هريخ بویغوب ینجوج شضرمو دعباذا لجرلا نا |
 نب میهاربا نب هحمط ردنداسا هدننزو هنج (هنن) بشیالف هعصقاذا یسلا ضرلا"نا |

 اثينا ةيدابلا ف تبأر لاقي "رونید هباهدزا هدننزو تیکس ( نینتلا ) ردندحم هنت
 هکروثلوا قالطا هلکش ینخ شاپ لوش هدنلکش اهدزا هدکنف و ةيظع ةيح یا |
 ردلکوبو هاپس و هجا یفریوف و ردهدجرب یجندب یغربوق و هدهنس جور, یدسح |
 رارید ربنتشه اکا هدبسراف ردا لقن یک یلقث هرایس بکاوک روم لکشو |

 فلوم نکل ردشلبا مهو هلکلبا ریسفت هرزوا قلوا منصومرپ هدکلف یرهوج |
 نینن هرزوا یفیدلوا حورشم هدنابنمایز بنک ارز ردشمالبا لاکا هدنای یند |
 رمشیتلا یرلنبیام هکرونلوا قالطا هرم و رادم نالوا یرلهدقع بنذ و سأر كلف |

 راهسلوا مت هدهدحاو ُهقیفد هدنیدقع لوا رغ و سعث و ردششلوا رابتعا جرب |
 ردیبنم هجرب یجدب بنذ هللا رابتعا ندنسأر و رولوا عقاو فوسخ و فوسک
 دارم نکل ربراو ید ینروص اهدزا رب شفلوط هاش بطق هقتشب ندنوب

 یدیشلوا بقلم هلفلوا زوج كب ردیبقل یدهلا نب میهاربا نیت و ردلوا تروص
 ندعابس هلیرمسک كنان ( نانینلا ) ردیمسا یمیق كوزع نب لیبحرش ندنم لابقا و |

 ارهاظ هلاثم یا هنانبت یلع وه لاقب رونید هنکنروا كنهنسن رب و روند هدروق

 هلعافم هلون دیدشن ( هنانلا ) یک رانید و راند هللا دیدشت ردنانن یلصا كتو |
 هدننزو هلزلز ( ةنتننلا ) سياق اذا امن نات لاق : ردهنسانعم هسیاقم هدننزو
 : ردهنسانعم قلوا مدمه و رای هرئاس بودبا كرت یتساقدصا و ناراي کما مدآ رب

 كراقجوج هلبع كلان (نوتلا) مهریغ بحاص و هءاقدصا كرتاذا لجرلا نتنت لاقب |

 ناق هکردهلب رب هدناسارخ و رارانبوا هلکنآ هکرونید هبوط یرلقدبای ندهرواجع |
 ردنداروایلوتلادجا نب دجم نب دجا و ینوتلا دعسیا نب لیعسا ندمالعا ردهدن رق

 :ندمالعا ردرومم هلفیصب وص الاح یدا هرب حر هدننرق طایمد هدفلس ( هنوت ) ۱

 نوينوتلا فلخ نب نمولادبع و هلادبع نب ماس و یلع نب ورع و دجا نب رع |
 رک ذ هکرد هن ښانغم نما نالوا زومهم هدننزو لعافت ( نواتتلا ) ردنداروا
 هدنسهداه نتا هکهتن رونید هنخاک (نونالا) نماتن ینعع دیصلا نواتت لاق یدنلوا |

 نم انبن لجرلا نبت لاقب : ردهنسانعم قمویوا هلنيتخف ( نیا ) یدنلوا رکذ |



 ی هو یا کج

 هدننزو لیعفت ( نیبتتلا ) ىش لک ثبعب یا نیت لحر لاقب رونید همدا نالوا |

 تعیبطو تشرمس هل رك كن ( قتلا ) همکحا اذا ست ناش ۶ رده

 كنبرایدنفاوصو كرالودحو كرلفراو روند هغخلاب هراق نفعتم نالق هدنید كنوبق ال

 الر هلا وصولروماچ هدتنزو لیعش ( نیقتتلا ) رونید هغحلاب نکوج هت رلید | |
 (ینرک ان ) دوهل رانا ءاكاب اهوقساذا مهنسرا اونقن لاق :ردهنسانعم قمراوص |

 عفو هلنیتعص ( ةتلتلا ) رده رقرب هدسلدنا هلبارصقو یدیدشت كنونو هلنیتض ||
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 نبت ىنعم لحرلا نبت لاقب : ردهنسانعم قلوا نیبهدرخ و كربز ولتناطف یغد وب
 لیعتساو نابتلاناثعییا نی یسوم و رونید هن یجئاص نامص هدننزو دادش ( نابثلا )

 رتس ینّرب هظلغم تروع هدننزو نامر ( نابتلا ) ردراثدح نابتلا دوسالا نا
 لاقب رونلوا ریبعت نوط جاو ناموط هلف رحم هکر ونید هلبوارس كحوک كحهدا

 ناب نت هدناب"رعم هکرید مجرتم ةظلغملا ةروعلارتسپ ریفص لیوارس يا نابت یف یلص
 هدعب بولوا هنسانعم یعدا ظفح ید ردموسه هرزوا قلوا یی"رع۰ یسراف

 لاعتفا هلباهددشم یات (نابنالا) ردندح نابت نن دج و یدلوا لع هدروبم لیوارس

 بار (نان) نابتلاسل اذا لحرلاننا لاق : ردهنسانعم كيک ناموط هغایا هدننزو
 دعسا اكا ردیبقل یریملا عبن رد هدزنابز هد هل رسک كنا هدننزو نامر دوخاب هدننزو

 نان ن ىلع ن نیسح و ردون ندا اسکا ادتبا ینیرش تب یدنا رارید ید نابت

 (نیوت) رلیدلیا مهو رلندبا طبض نانن هلون ینوب ردئدحم ردهدننزو بار هکی ابتلا
 نامقلو دجا ن دمع نب رکب وبا همالع رده رف ر هدنساصق فسن هدنزو لغوف
 هليعف كنات ( نيني" ) ردنداروا نوین وتلا نوثدحلا دجم نب رفعجو یسبع ن
 رفز ( نرت ) ردندنآ ینینبنلا ءابلطخ نب رکب یبا نب بوبا ندنیئدح ردهدلب رب
 "بس راب رع ردکعد هشحاف هدننزو یلبح ( ینرتلا ) ردعطومر ندنع هدننزو
 رارداریبعت ینرت نا هب هدارمارحو ینرت ههشحافو هنمسق یراوح هدنعقوم مو

 هلیسهین لوهجرارد ةا رلا تش ر ار ز رد راج قلوا دوام ندنش هدام ونرو و

 هد رعلاناسلو یدلیا ت ید هدنس هدام ور یو فلوم هنسانعم اهیلارظنلا مدا

 لوهجلبقتسم لعف رایدید لعفت رلضعبو هنسانعم هرحاف رليديد ىلعف ینزو رلضعب
 . لاقن روند هریک هلیصف كنافو كنا ( نغتلا ) ردشاوا لع هدهرجاف هدعب بولوا

 كلیاراوتساو مکح یبهنسنرب هلل رسک كنهرمه ( ناقنالا ) سو یا نفت هب و ف

 وه لاق روند همدآ ذاتساوزواو هتعیبط یا هنقننم مرکلا لاقت : ردهنسانعم

 هکر د حراش ردلثم برض ینلزدناربت هکر دیدآ زادناربترب هدفلسو قذاح یا نق

 نشو ردموسص هرزوا قلوا ور ی سا ردهلناونع نقش نا نم یرا هداصقتسم

 ینلته لوقت ردهنسانعم تحاحو هنسانعم ثبل رونید هغلاق بونلکا ردتغل هد



 رولوا هدنلاپم واو هللا هزه هسبا موعضرک او یکمس رولوا هدننب هاب هبا هرم
 ېڪ نکاس ارز لوا عفاو هدادتبا اعطف نیب نیب همه هکرید راش ېک مل

 ىلسا هلا هروصقم فلا ( انب ) یدنلوا قالطا نیب نیب یشا ندنفعسو ردغبعنم |
 هدایز ءام هکیسهلک امنو یدلبا ثادص فلا هلغغلوا عابشا هلبضق كنون یدبا نیب |
 اذک ثدحاذا اذک نس افجبو اذک نع انہ لاشب ردندادتبا تاک هدیسیکیا ردشكلوا |
 كنسهلک ان هکیدبد یععصا یدلباروهظ شبار هوش هاک ان نکیآ هداننا لوا زب ینعب |
 رعاشلالوفک رولوارورج یدعبام هسرولوا چم ینشوا عضو یظفل نیب هنعنسوم |
 اني ةاح ادعام ندیععصاو « عفلس رج 4 جتا امو هفورو املا هقنعت انن ۰ |

 پک اوکلا ) رلیدلف عوفرم هرزوا یفلوا ربخو ادتبم ینرلدعبام كنب رهلک امنیو |
 | لزا رغو سمت هرانا هلفمالوا ندلزانم هکردرابکوک لوش هلیحتف كناب ( تاینایبلا |
 | نییلعوبا ردنداعا هدننزو دادش ( نایب.) ېک نادقرفو یدجو بطق رلزلوا |
 | رب هدب رغم هدشننزو هنابج ( هلا ) ردفورعم دهاز تامارک بحاص نایب |
 | لوآ یرفلا نایلع نب دجمو ردنداروا ینایبلا غبصا نب ساق دنسلا ظفاح ردهب رق |
 هدسلدنا هدننزو باصس ( ناي ) رد ینکارم هکر دیوسنم هنسهدلب كتهبرق |
 | ردهلرسک كنب هکیبلا ن كرابملا ی فسوب و ردعضوم ر هدنسانتق سویلطب |

 ۱ اب رحم ( هلون ) ردیدآ نصح رب هدنع هدنزو نوجج ( نوني ) ردن دحم
 ۱۱ ردهب رق یکیا هدنفشدعس ىنب ىوصقلا ةنونسو اندلا ةنونبو ردهرق ر هدنشاضق |

 | یآسعاش مان ریثکردعضوم رب هدهنیورلا یداو نیمرا نیب هدننزو هنیق ( هنپ )

 ۲ هايتي * لطایغلا نیتنپ نم تقنلا ثیحم « لزانملا كتم ان قوسالا ٠ وبشا
 ا یلاعت هلوعب رج هلروصت ینافرط ردشلبا رابتعا هینغ و ردشلبا اتو حدم |
 هعدخوهلیح هدننزو لعافت هلا هرم و هبقوفیا" ( نماتتلا ) (۰ ءاتلا لصف ه) |
  هعدخاذا انواتن نواتنو ان هاتن دنیصلا لحرلا نمءاتن لاقب ىك نواتت ردهنسانعم كلا |
 هاتف و هل رمسک كلان ( بتلا ) :مانه نم و ة مانه نم هءاج ینعی هلاتحا و |

 زا دیس یا نیتوه لاق روید همدآ ناشیذ نالوا درعاوح و فیرش و روند هناعع ۱

 | یرکی هکرونبد هبهساک كويب لوشو رونید هدروق ندعابس و فیرمث و ۱
 " (نیتلا) نیرمشعلا یورب حدقوه و نبللا نم ان برش لاقب هلوا ردبا تیافک همدآ |

 ا الا بابلا نم ان ةبادلا نبت لاق : ردهنسانعم تمربو نا هراوط هلیف كن: |
 اإ ولتناطفو دشر هدننزو همالس ( ةنابتلاو ) هلنیتعف ( نيتلا ) نبتلا اهمعطا اذا |

 1 لحرل نت لاق ردنرابع ندنردق هعالط ۱ هروما قیاقد هکردهنسانعم قلوا كرز !

 ا كرز نيب هدرخ هدننزو فنتك ( نبتلا ) نطف اذا عبارلا بابلا نم انانو ان |

 1 ا و ها3 اتا قبقد ناف یا بت لار لا روند همآ دو :
 تو و سیو رس



 1 نابع ( ناب ) ردندلی ةيضار ةشيعویو ةنونب تاذ یا ناب ةقيلطت لاق |
 ۱ حنا اذا اناس نیس*یفلاناب لاقب : ردهنسانعم قملوا هراکشآ و او والب هدننزو

 | هتنطفو ءاکذ و هتفرع و هتحطوایا نیبا*یشلا تش لوقت رولوای دعتم هدانعم و و |

 مالکلا تمهف لوقت رد هنسانعم كلبا راهظا و حاصفا یدوصقم و انعم رب نراقم ۱

 هنسانعم روهظ و حوضو نایب هروک هننای كحراش هاکذ عم هحاصفا یا هناس |

 روند مهنسرهزاکشآ و جاو ردفصو هدننزو دیس ( نیبلا ) رولوا ید سا |
 ناباو ءانیا یعج رونید همدآ رونخم و .عیمف ذ و یک ءانیها و نیه زولک ءانیا یعج ۱

 , هدشنزو لیعفت ( نییبتلا ) عیصفیا نیب لحر لاقب هدننزو ءامرک رولک هان و
 | ی دعتم و مزال هنیرلانعم مق 7 ا قلوا هراکشآ و حضاو خد وب |

 كمر وه هحوق ینزبق مدآر و حتا اذا ؛یفلا نب د و هتصط وا یا هتنس لوقت رولوا

 كمرولب یرلفارپب زونه كحاغا و اهجوز اذا ابش نیب لاش : ردهنسانعم
 كناويح و تبنام لوا رهظ و هقرواد اذا رصشلا نيب لاقي ردلمعتسم هتسانعم
 مج اذا نرقلا نيب لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا روهظ بوموت یزونبوب

 او و قلف نایعو عخاو هدرلنوب ( ةنابتسالا و ( هدننزو لعفن ( نيبتلا )
 | هتحطوایا هتنبتسا و هتنیبت لاقب رولوا مزال و یدعتم هنبرلانعم قلوا نابع و
 .تسم نایب هایصتف و یرسک كنا ( نایبنلا ) حتا اذا نابتسا و ىلا نيبت و
 رد ذاش یرسک كنا هدنو و : ردهنسانعم قلق هراکشا و خاو ردردصم

 نايب و انا "یشلا ناب لاش رولک هرزوا لاعفن هلي كنا رداضصم اریز
 هدشننزو نسح ( نبلاو ) هدننزو نيعم هلی كيم ( نيبملا ) هعضوا اذا
 لاقب :ردهتسانعم قلوا ادح هدننزو هلعافم ( ةنابلا ) ردلعاف سا ندسأر هنابا
 یا انبایت لاق : ردهنسانعم قعشلربآ هدننزو لعافن ( نیابتلا ) هرحاهاذا هنیاپ

 لاقب روید هبویق شیکک نیرد یید یکاب هدننزو روبص ( نویبلا ) ارحاه
 قارف هلکنو رلبرع ( نيبلا بارغ ) ةعساولارعقلا ةديعبلا ىا نويو نئاب رثب
 هکردذغرق نالوا لزق یرلقایاو ینرو دوخاب ردهغرقالآ دارهرادباربطت هنارجهو
 قالطا مناح اک اردب رلکدید نوغزوق هکد ب هغ رق هايس ام ارد رلکدید یسهغرق نیک |

 ارترکم ( نيب نیب ) نوجرلقدلوا هدنعز ردبا باجاو منح قارف یعطق راردیا
 اذه لاقب ردکعد هنسن نالوا هنایم هدنسارا یتوکهباوبا هلب رلانب هرزوا عف كرلنوت

 بوتلیق دحاو مسا هدعب بولوا مس | ییارلنوب ؛یدرلاو دیلا نيب یا نيب نيب "یشلا |

 ردقح هلوا هففع ور هرم و یدلوا ینبم ییبم هرزوا عف یرلرخآو

 رک ا الثم ردشفلف هدنن تلع فرح نالوا مالمو قفاوم هنسهکرح كنءنمهییمب |
 وارو کم گاو ا ا یا ظفلت هدننب فلا هبا هره هسیا حوتغم هزه ||



ce FS A 
 روهش هان رد بساتدکن رایدنغسا نب سبب هکر ديما كنب رب ندناربا كولم |
 هر ۳ دات درا ۲ هاندرورف یسک درا هکر دما كيآ یر نوا ند هسراق 1

 هامداديم ۵ هامر 4 هامدا ٩ ءہامناآ ۸ هامرهم ۷ هامروب ره* ٩ هامرذآ 1۰|

 زدن» ادضا هدننزو نز ( نیبلا ) ردفحهلوآ هامنءرادنفسا ۱ ۲ هامنع# ۱۱ ءاد
 ردانسانعم تلسوو ةفرف یا نيب ا مقو لاق : ردهنسانعم تقرف قلادح :

 نکس فرظو یدنلوارکذ یدیش هکهت رولوا مساو اهو یا امہ عطقت لاقب |
 أ یسانعمهلفاسا هنا رانو دوخاپ هب هداپزو هب کیا بولوا مهبم فربظ ییعب رول وا

 مسالاوهف عفرلا : هآ رف لم [ مکتب عطقت دل ] یلاعت هلو حراشلا لاقرولوا نيبثم
 یا نیب امس لاق روند هغلقا | نيبو فرظوهف بسلا ةآرق ىلعو لصالا ىع

  9سلالم رونلواروبعت قلارا رونبد هطسوو للع نالوا هدنغلارا هنسنىکباو

 رفتم ثادپعب رارید نیب تادپعب هبقلو هنسانع» مهلعسو سلح رلرد موقلا نیب ۱
 | نانزرب یغلارا كاقالم هکردهنسانعم انایحا قرهلوا فاضم هنسهلک نيبو هلیسهبن |

 نیو ردکید یدلوا قالم هنب هرکص بوجآ هنب هدعب بولوا قالم هرکصندفدجآ |
 یا لابابلانم هنوس و انما وناب لاش : : اردهنساتعم تقراغم هد زو ةن ونک كونو ۱

 يلا ناب لاش: رد هثسانعم قلوا ادح هدننزو د وعق نویو هن ون و سو اوقرافاذا ۱

 قالطب هنع تلصفنا اذا لجرلا نع ةأرملا تناب لاقو عطقنا اذا اويو ةنونيو ان |
 ( اب نالوا هدنغلارا ضرا یکیاو زد هنسانعم هیحات هلا هروسکم یاب ) نیا ۱

 رفا قورو هبهفاسم یم ریازوکو رونید هرب كسکوپ ظیلغورونید هرونسو
 سرافدابآ زوربف و ردیدآعنعومرپ هدنبرق هنیدم و هدنبرق هریح و ردیدآ عوم رب

 هماقا ( ةنابالا ) رديدآ رهن رب هدنفلارا عافد هللا دادغب و ردبدآ هبرق ر هدنساضق |
 قاق نابع و غضاو ییهنسن رب و هعطق اذا هنابا لاقب : ردهنسانعم كەك هدننزو |
 لا : ۶ ردهنسانعم قلوا نابع و محخاو و هتصض وا اذا ؛یشلا تا لوقت ردهتسانعم ۱

 یا هد سج نم ةا ناباق 4 رمض لاق : : ردهتسانعم قمرا و حنا ادا "يلا نابا

 مزدا داعباو لف ندنسهاخ یرد هکر دستم تمرو هب هحوق یزبق و هلصف ۱

 نالوا هقاطم هلیهح و جایتحا هدیدح دقع ( نابلا ) اوز 9 ی ناو لا

 | :هکرونید همدآ لوش و قالطب اهحوز نع ةلصفنمیا ناب دارا لاق روتبد هب وناخ

 هلوارالشب هغغاص بولک ندنل وص تكناوبخ یفح هغاص ید وس  aaندنغاص العم

 | دا روند هباب نالوا قلنادبم ك یعب قارا ك ندشبرکو روند همدآ نالک 1

  ۱نالوا قاربا یید و ارذک فو نع تناباذا 9 ناب سوق لاق روند ید "1

 | لوش ناواشصو اه رولوا تفص هب هقبلطت ( ةتئابلا ) روند هبوبق شیکک |

 دا هان هدیدح دقع > دفع بویمدلوا تالام هبهقلطم عاجرتسا جوز هکرونبد هقالط
 یے و م چچ ر رک
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 هدنسهکلوا سراف "هدننزو داش (نا"وب بعش) رددآ وصر یخد هدندرو ليقع

 دفسو قشمد ٌهطوغ یرارکید ردیرب كنهتویند عبرا نانج هکردیدآ عضومرپ |
 ردعضومرب هدنراید سراف هن هلی كناب ( تاناو ) ردءهرصب "لاو دنفرس ۲

 هکردیعسا رصشرب و زده رق ر هدروباسبنو ردبرقرب هدرضم هدننزو لاح (نابلا)
 ردندنراصشا هداب رصشو روتلوا ذاشتا نهد فیطل ندنآ رولوا یرلهناد كرم

 دوکس قروو یر وطو زود ردرلشم ردشش هد رل هی د هدندال ناتسبیعو

 رارند هبلاغ مع هدیسرافو هواهلا قتسفو نابلا تخم هنسهاد رولوا هبش هنقرو

 اکا یوسیحمدق برع یارعش لرد یعاغا نو یعاغا نوقروس هدیکر هنرجثو
 برحو قو فصحو فلکو شو شریالط هلا کرس یسهلاد راردبا هییشت |ا

 هنالص كلاعطو لرکح برش هللا هکرس و عفان هثسهضراع دلج رشقتو هفتسو

 ردیدآ عنصوهرب ( نابلاوذ ) ردرثۇم هبیمغاب «ق ةصاخ برش یلاقثمر و رددیفم |
 رده رقر هدنساتنق طابمد هلا هحوتفم هزه ( ناوا ) ردیسا لبحر و

 ( هبوناب ) ردعضومرپ هدننزو ریبز ( نیوبلا ) رده رق کیا هدنراید دیعصو |
 كند مان رکبیا نب رهاطو ردبعما یردب كنوع ماما مان قابلادبع هلی كنو ر

 یرکدید یلک رصم هکردیعسا نرتسن هدننزو ردیح ( نیبلا ) ردیعا یّدح
 ىلع نالوا هصارلاو سفنلا ةببط هلیصف كناب ( ةنانبلا ) ردکعچ فیطلو قآ |

 روند هنوناخ نالوا هرزوا تفاطلو قفرو مالمو مرن هدلع راسو «دهلکت لوق ||
 ةبيطلا ىا نا ةأرعا لاقي روند هنوناخ نالوا نادنخ و نش امتادو حورکسو |

 ( ناپ ) حورلا ةفيفا هک اصضلا اذكو اهفطنمو اهلعىف ةنيللاو ةصاراو سفنلا

 سنجرب دوخای ردیع"ا امرخ عونرب ( نیهابلا ) ردیعما تروعرب هدننزو ماطق |
 هبط و هرسبم اجاجو یرلکعچ یکی هدعومره ردرابب مدره هکردیحاغا امرخ |
 هدنشیهب رع هلا هبنامرک هدننزو هینمجب ( هولا ) نلوا كسکا یرللاد هرثمو |

 هکروئلوا ریبعت تخ ردنالوا دلوتم ندسنج ییا وب دارع هکرونید هبهود نالوا
 رونید هناوح ندبکز اتو هزاو رت هدننزو رفعح (نکیلا) ردوسنم هرصن تخم

 ةنکم ةيراجو نك باشو مالغ لاقب رولوا فصو ید هابشو ردهنکم یئّوم

 یراق كوب یصق هدننزو جرحدن ( نکیتلا ) نکیب باش لاقو غ یا
 تشم اذا اینبشم ىف ءارحلا تنکیت لاقب : ردهنتسانعم كءرو هلیشور هنکرم

 هنکوک ؛بروط ظبلغ هکردیکوک تابنرب هدننزو رفعح( نمپلا ) ةنكبلا ةبشم |

 یعون قآ و راربد نیب لزق هکرولوا یعون رجلا رولوا یرکا یرثک او هببش
 عفان هدراب ناقفخ راردبا فیفجو عطق رباشع رونلوا ریبعت نیم قآ هکرولوا

 ۳20 اه مست

 یامدق دارم هکردیعسا لحررب نم و ردرئّوم هدعاج تبوقنو یوقم تیاغب یلقو
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 ذاا نوعا كمرد, ماسعط ېک یشرت ی راکدبد یم[ کر دهن رب هی كتاب

 هلدواد میکح هکرید حراش ردقجهوا یثرت دوخاب_هطالص ولردر دارم هکروئلوا

 | یراهاد یرادف قدم ردیرم لرصشر صوصخ هنرابد!نم نی هروک هننابب
 | لامسو تابوطر فیفح رولوا هراب یا ندنسبراب هدفدلبوص یغوبق رولوا
 | هکردب رلکدید یحاثا هوهف الاح ردب رج نوجا هدس عفو هلازا ینالزلو یملب و

 | ینراعنم هدنرمصع تانلوم هلغلوا دهعلا بيرق یروهظ رونلوا قالطا ءوهف هنیرغ
 نم لها هدلئاوا راردبا قالطا ن ههوهف شلکود هدیانتس ص الاحو یدبا لکد

 يلجبناک هکریدمجرتم یدباراراپب یسهلوفهطالصویئرتندنرلهنادو ندنغارببكنآ
 | دجاو نیلا نی مسافلاوا ردندیماسا نیو ردشلبا رک ذ الصفن هدان ناهح موحم
 | هنيرثا كلزومس تاق تاق هدندب هلرمسک كناب ( بلا ) اردرلت دحم نبلا ىلع نا

 | یلعنلاو محلا نم فوق ىا قرطیلع قرطیانب ىلع نب لاقبهنمو رونیدهننوقو
 ] كلاب ( نب ) هحارلا نتنلا یا "نی ناکم لاغب رونید هلم یوبدب و نفعتمو : وق
  (ناینبلا ) ردنوجما بارضا هکردتفل هدنسهلک لب هلنوکس كنهففخم نونو یعف
 | نابنبلاب یتا لاق رونید هزوس کو وئوکو هنسانعم لع رونید هشيا هدننزو راثرت
 ۱ ۱ محارب نا هدننزو رز ( نمنم 1 ردیدآ وصر هدندرو مو *یدرلا قطنملا یا

 | ردبدآتکلع ییا هدنسهکلوا نمم هدننزو نوع ( نوبلا ) ردن"دح هکر دیشرقلا

 هلطعم رثب نالوا روک ذم هدنیبم نآرف رلربد لفسا نوب هنیرب و العا نوب هنیرب
 هلیتهح تیرو لصف رولوا ردصم ندنوو ردعقاو هدر یربره لدیش» رصقو |
 هلاطیا انی نی هناب لثم انوب ةنوپپ هناب لاقی هنسانعم قلوا بلاغو مار هرخآ |

 هبهفاسم نالوا هدنسارا هنسن ییا هلیعفو یعض كناب ( نوبلا ) ةي زلاو لضفلاق
 ردیدآ منصوم رب هد؛ضنیزم دالب و ةديعب ةفاسم یا دیعب نوب امینی لاق رونید |
 هدننزو یروش ( نوب لت ) ردیدآ هیرقرب هدنساضق تارهو هدلب رب هدنی و
 . هنکرید كفچالآ و رداچ هلبرسکو یم كلاب ( ناوبلا ) ردهیرقرب هدهفوک
 | درم رولک نویو هيض كلاب رولک نو و هدننزو هوحا ردهنوبا یعج رونید
 | ورعو ردنوناخ ولناتسا درب هکردیکح نب نیم تنب هدنزو هناد ( هاب ) هدننزو

 | كجوک هلیعف كناب ( ةتوبلا ) یدبا هسکرب یحاص بئارغو رداون "یتغلادناب نا |

 ردهدلب رب هدهبقبرفا هلع تاب ( هنوب ) هنسانعم هریغص تنب رونید هزغجزبق
 | ریو ردنداروا ینوبلا لع نب دجا هقبرطلا حجشو ینوبلادجت نب نادر ًاطولا حراش
 . كنونو كلاب هکهنوب نب كللادبع و ردندحم هنوب نب ناا نب دیلوو ردیدآ یداو
 همان ( هناوب ) یدلبا ثیدح تیاور ندنآ هیحد نبا ردیسلدنا شرب ردهلیض

 ا ونو رددآ وصر هدندروب مشحونو ردمدآ كغاط متصایرب هدنسارو عینی هدننزو |
= 



 ا دفنق .(نیلبلا )*-یدنلوا کد هتسدام لاب روید هباج 2 و
 هیس هکجرم هکردیسا هلغ هقشب رب ندنابوبحو یک سدع روند هکجم هدنفزو |[

 هدنسهدام سلب رونید هنحاغا تانسلپ هلناعف ( نامیلبلا ) ردهنسلب یدرفم رولوا

 هدرصم هدشننزو قی و . هل سک كفاقو ىع كتاب ( قلب ) یدشلوا رک ذ
 | ردنداروا "یییقلبلا "یعفاشلا هيقفلا نالنسر نب رج نیحاص اندلا همالع رده رقر

 ۳ تشیع« تعسوو تیهافر هلبرمسک كنونو یف كمالو رم كاب ( ةينهلبلا (

 فلوم ةيهافرو ةعس ىا شيعلانم هينهلبف وه لاقب : ردهنسانعم لاح ماظنو
 هلیصف كنهددشم نونو كناب ( ةنبلا ) ردشليا رکذ ید هدنسهدام هل ینو
 باتک ردنانب یعج روتشید هیهحار نتنمو دو رونید هیدصار لزوکو شوخ
 ةصاخ تنش وهو ةحجار یا تنم هو ةبيط ةنب هنم تمم لوقت هدننزو
 هسو ردهلپا هړتحګ یاب و دوخاپ ردهباصم "هما و زونید هنسهحار كنغیق
 نصحر هدسلدنا و رده رقرب هدنساضق دادغب و ردیدآ عضومرب هدنساصق لن

 هنغاتس و»آ نالوا یسدصار یرلغیف ردلعاق a ۱ ندنظفل ن ناسا ) "نلا ( ںدیدآ

 ناھلس ن بوبا ندسدحم هلی كناب( هن ) هتيوذیا نیم سانک لاق نویو
 : ردهنسانعم قلوا میقم هدررب هلبتف تناب ( "بلا ) ردبسا كنيدح یزارلا |
 ن هلیرسک كنهرمه (نانالا ) ۵ ماقا اذا یناشلا بابلانم انس ناکلاب ن لاقب ]
 ىلع هراقدرت هیدن زو , باح ( نانبلا ) "نب یتعع ناکلاب نا اش : ردهتسانعم ||

 ااهفار طا وا اههباصا یا هيم ایان لاق ردهنان ید رغم روید هنیرلحوا لوق ۱

 ردیدآ عیضوم رب هددنعک و رددآ كغاطر و تكیوصر هدند روب داون و 1

 دادش ( نانب ) ردیعسا تعاجرب ندنیادحمو ردعضومرب هدننزو بارع ( نانب ) 1
 نب برحو ردهلا هیتح یای وب دوخای ردندح نآانب ن ران ردندیماسا هدننژو |
 (ةنانبلا ) ردهلا هیقوف" یاس دوخای ردرلثدح ی بوقعب ن نانو نان |

 ردا درصقر و كعصومرو یدشوا رک ذ هکر رد درفم ناتب هدنب و هراس

 تعاجیرب ندعو رونید هرازغم قوچ چو یریاچ هدننزو همام ( ةناتبلا )
 یّولن دعس ردیدآ هلحعر هدهرصب و ردیوسفم هرلتا یناثبلا تبا ندننندحم زدیسا |
 نکجاس ید هداروا م وقر تباث و رد, وسم هي هنانن نالوا یدلو ما كنلاغ نا ۱

 ردهنسانعمقلغب دبیسب بویمرویلاص هناس ینوبق هدنزو لیعفن (نیشتلا) ردشلوا

 لثاح نیک .بحایص هدسسرزو راما "(نينبلا ( اسل اهطس را اذ 1 ةاشلا شب لاقي

 نین یخلادبعو لقاع تلم یا نیس. لحر لاق روند هم رد :آ تابت لهاو 1 ۳

 نی یمومو رولوا هدنره سس ردیدآ قلاب عونرب هدنزو "یغ ( بلا ) زدند
 (نیا) او هتظفل " نر وک دن ایفل كمدرب ی تن دم نت نوراه

DETTE “رس ةە 
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 كنکلعرو كنهروکو اضفرو هنر رس یا هتناطب فرعی وه لاقب روئلوا قالطا
 هنمدمهو هصاخ نالوا زارمهو مرح هنلاوحاو روما كمدآرو رونبد هنطسو
 روند هنراثسآ كسابلو همعاوخ نم ةصلولا لخادلا یا هثناطب وه لاغب رود

 عموم هدهنبدمجراخ هئاطبو ةراهذفلا فالخ یهو ةنسح" ةئاطس هنو نطب لاش

 لافب : رد هنسانعم كمروع راتسا هبهماج هلل رسک كەر ( ناطبالا ) ردیدآ |
 نطبأ لاقب + رد هنسانعم كيکج نالوف هب هودو ةئاطب هل لمج اذا بوثلا نطبا |
 جا كنهنسنربو یدنلوا رکذ هکرونید هولررک ( نطابلا ) هئاطب دش اذا ریعبلا |

 هلی كلاب ردنانطب ینرثک مججو رد هئطبا یمج رونید هرب روقجو روند هنزوب

 هدننزو بانک ( ناطب ) ردنانطب یمج رونید هنسیدنفآ وص نالوا هدر ظیلغو |
 دج هدیسیکیا یدبا رارید یغد نیطبلاوا ردبسا سرفریو ردبدآ یک نیکر جر

 ۱ نطب و ةنطبا یمج رونید هنالوف نالیکج هرم كنهود ناطب و یدبا هلدیلو نا ۱

 1 DS ردیدآ عنعوم رب هدننابم هیبلغت هلا قوقش ناطبو E رولک | ۱

 ضبرع یالوق كن هود زوج ولوات ارز رونلوا قالطا ۹ و لاب هو |

 یفلتغلوطل !ابقاو له :رمسکكناب (ةنطبلا )لابلا ی ریاناطبلا شعب رعنالفلاقب رول وا رییکوت |

 | لاقب ردنوخأم ندینآیانعمرونلوا قالطا هنغلنغشاط ترسمو حرف هرزوا طارفاهلیببس |

 (نیطب)ةدنکلایا ةنطبلاهتذخالاقیر وند هماعطهالتماورشالاو رطبلایا ةنطبلاه« تر |

 جوا ثلثم هدنلکش یغابا جاس رددآ لزنمرب ندرف لزانمو ردرعاشرب هدننزو ربیز

 نب ةماسا ( نبطبااوذ ) ردعقاو هدننطب كننروص لج هکردنرابع ندبکوک هدرخ |
 | هدهرصبو رد هب رقرب هدناع رحم لحاس ( ةنطابلا ) هنع هللایضر ردیبقل هد ز |

 یلخاد ك رہشدارم راردبا قالطا هنطاب هنیرلهاکتیعج *لراوشراچو كرلهناخ هدهفوکو

 يخت كفاکو كلاب ( ةنكعبلا ) راردناقالطا هیحانهنحراخ هکهتاردرب نالواموکو ||

 ىلع دنشت یا ةنكعب ةلمر لا رونید هلاسموق برص نالوا جوک یس رو !

 | یدنلوا نایب هدنبسهدام هک هتن ردهعباس تغل هدنظفل دادغب ( نادغب ) یشالا |
 ۱ لاق : ردهنسانعم قلوا لخاد هنربث دادغب هدننزو جرحدن" ( ندغبتلا ) |

 هافرو بصخ مدآرب هدننزو مارک ا هلفاق ( ناقالا ) ادادغب لخداذا لحرلا ندغبت |
 ن بدو هانح بصخا اذا .لجرانق ةالاق بدم قلوا هرزوالاح ام |

 ۳ رونید فن هأملذ و و هدننزو هن ععلع ) ةنوكيملا ( خا یر زو

  داده



°۱ 

 قم وط یندو هدنزو بارح ( ناطبما ( لک الا نم یهتنیال بیغرا ما
 لاش روند همدآ ولنراق كوپ هدننزو ریما ( نیطبلا ) رونبد همذآ نامي:

 دمو دبعب یا نیطب ناکم لاش روند هرب قاراو نطبلا میظع یا نیطب لحر

 و ردیبقل یجراخ رب و ردیدآ یسرف كناورم نب كلملا دبع نب دیلولا نیا
 1 مدآ رب هدننزو هما رک ( ةناطبلا ) ردیبقل كالیلج ثادحم مان نارع ییا

 انیطب ناك اذا سماخلا بابلانم ةناطب لحرلا نطن لاقب : ردهتسانعم قلوا ولنراق

 كناب رد هنطب سا ندنو و رولک هد هنسانعم قلوا لوک | هناطب هکر د حراش

 ( نطبملا ) ةنطفلا بهذت ةنطبلا * لئملا هتمو ردهتسانعم لكا ترک هکهیسک |

 رببعت ولنراق نولکوس هکروثید همدآ نالوا قرآ جآ زسیلج ینراق هدننزو مظعم

 یراقو یترمصو نطبلا ماض یا نطبم لحر لاق ردنوحا هلازا یمانب روئلوا |
 ردند هناطبوب و هلوا شملکجراتسآ ضاب هننراق هلیئرمص هک ایوکرونبد a نالواضايب

 هنسيرغآ نوراق ( نوطبملا ) نطبلاو رهظلا ضيا یا نطبم سرف لاق |

 نطب لاقب رونید هنسي رغا نراق هلنیتقف ( نطبلا ) رونید همدآ شمارغوا |
 ءاد ىا نطبلا هباصا لاقبو نوطبم وهف هنطب یکتشا اذا لوهجملا ءانب ىلع لجرلا
 لاق : رد هنسانعم قمروا هننراق كمدآ رب هدننزو لیعفت ( نیطبتلا ) نطبلا

 بوثلأ نطب لاقب : زد هنسانعم كمکج راتسا هب هماج و هنطب برض اذا هنطب |
 "دش اذا ریعبلا نطب لاقب : رد هنسانعم كمكج نالوق هبهودو ةناطب هل لعج اذا |
 دوخ ای هلا هرتسا ندنرلتلآ تک او هکح كلافص هرکصندقدلوا شارتو هناطب |
 اهرعش ذخا اذا هتیل نطب لاق رد ۾ نساح لکت هکردهنسانعم قلا لبا ضارقم |
 یرلهنحه ذخ قیالنا هلبلاخدا هبفا ءال هداروب هکربد حراش كنحلاو نق ذلا تح نم |
 ( نطابلا ) ردموسرم هدنناونع ذخؤپ نا هدناهما رئاس و هد هبان اعقاو ردطلغ |

 مسا نطاب نالوا ندانسح ءاسا هکرید حراش رد نطاوب یعجج رونید ههتسن ولزک |

 7 م دقمو رخآو لوا رونلوا رکذ اجود هلیفرش مسا رهاظ نيمه ینی رش
 یزوح اشاب دجا رک اش هکربد مجرتم رد هنسانعم بوححت ندراصبا كاردا یک

 ردشلبا نابو مظن همس روب هدنحرش انسح ءاعسا ریخاب |

 ` زورفا ضيف یعسا نطابلا هوا زور هدلد هبشا رهاظلارون ۱

 راصبالا نع یلو ردبح را الاب ی دنلب کا تاذ

 لاح ضا نناذ هنک تفرعم لاد هنناذ هشیمه شاوا یعنص

 لاقب : رد هنسانعم قل وا فقاوو علطم هنروما لخاد كمدآرب ( ناطبتسالا ) |

 هب هربرسو زار هدنزو هناتک 1 ةناطبلا ) هتلخد ىلع فقاو اذا هما نطبتسا



۹۰ 

 رد هدلب , هدناتسزوخ هل, رسک كنس ( نابساب ) هدننزو نساح رد نسأی ىج

 یدنلوا رکذ هدنباب نیس هکهنن رد هبرفر هدنراپد ماش هدنزو نالس ( ناسب )

 نیناسب یمجج ردکعد یلحم وقف هکر دی رعم یسراف ناتسوب هلی كناب ( ناتسبلا )
 هکم مام نا ناتسبو ردشلبا ثیدح ینانسلا قلاخادبع نب فسوبو رد نوتاسبو

 نانسبو ردیعاقجا عقوم كنهماش ههل هلا هبناع "لخت هکردعطومرپ هدنب رق
 ردهچغاپرب هدنسهفالفا راد دادغب ةاتسلا ناتسبو ردعضومرب هدندالب دسا "هلببق هاربا

 هدروباسب ( ناتشاب ) رد هبرفرپ هدنساضف تاره هبا همجعم نیش ( نائب )
 ندنیا دحم ردهبرفرب هدنساضف هبطرف هدسلدنا هلیفف كناب ( هنتشب ) ردهبرقرب
 هدننزو بارغ هللا هلمم داص ( ناسب ) ردنداروا دجم نب ماشه ینتشبلا نا
 هنسباو تاناسب یمج ردییدق مسا لرخالا میر ربش هدننزو نامر ( ناصبو )
 زلیلاسب و رلهدرپ العا هدنآ ردهبرفرپ هلو دیدشنو هلنینغف ( ینسب ) رولک
 رونید هلراق هدندب هلبغف كتاب ( نطبلا ) ردف ورعم هبنصب روتس رونلشیا
 هلی كلاب رولک نانطبو نوطبو نطبا یعجج ردرک ذموبو رلرید مکش هدیسراف
 رونید هبهبوا نالوا كجوک ندهلیبق نطبو رهظلا فالخ وهو هنطب "لتعا لاقب
 ردنوطبو نطبا یعجج كلوب روند هننالوا لوس ندهراعو كجوک نددخف لوق ىلع

 كنكلب كشوقو ههوج یا "یشلا نطب لاق روند هنسیرجعا كتهنسنره نطبو
 نطبو ردنانطب يعج رولاق هدورحا هدکدروشوید هکروتید هنقش نالوا نوزوا
 بابلانم انطب هنطب لاقب هنسانعم قمروا هنراف رولوا ردصمو ردبدآ منموم یعرکی

 ] لاقب :ردهنسانعم قلوا ولزبک هدننزو دوعق نوطبو نطبو هنطب برض اذا لوالا
 | هنزو جيا هکردلصتسم هنسانعم كمل یهنسنربو ینخ اذا انوطبو انطب *یثلا نطب
 لخاد هنرارساو روما كمدآربو هم اذا هربخ نطب لاق ردنرابع ندقلوا علطم

 هصاوخنم راصاذا نالفنم نطب لا ردلهتسم هنسانعم قلوا ندنصاوخ مرحو

 هدنراقو هعیحر یا هنطباذ قلا لاقب رونلوا قالطا هعیحرو سج ( نطبلاوذ )
 ةحاجدلا تقلا لاقو تيلو ىا ابنطباذ ةآرملا تقلا لاق رونلوا قالطا هدلو نالوا
 دروق اربز رلربد هنطب یذب طبغب بئذلا ۰ هکردندلاثماو تضاب یا ابطباذ

 | هلغلوا ردبا موجه بودرکس هللدالحو.قوش هنمف یئاومو ناسنا اغاد یمسق |
 || بوکتمو ردکم یزوب جیا لنمو رونلوا نظ قوط هد هسرولوا جآ ردقنره "

  دوئلوا داربا هدنقح هسک نانلوا هطبغو كشر ارظن هنلمج كنلاح رحاظ نکیا
  لجر لاق روید همدآ نیغشاطو روطو نیکنز كي هدننزو فتک ( نطبلا )

 3 ىلغ روند همدآ نطبلا دبع نابلوا ىه هبیربغ ندننراقو لوت رشا یا نطب "
  هنطب همه ناک اذا نطب لجر لا رونید هنابنیاو لوکا نابلیب قع وط لوق |



NTT FE 

16.6 ٩ 

 ویو رولوا بهاذ" هنغیدلوا مزال یسلوا دیقتم هلا دحاو بهذم كمدآ نالوا

 ردیبقل یزونبدلا ىلع نب دمع نداحتصو میابشم ناهربو یدلیا حجر یوون ماما
 ) هدننزو روفصع ( نویزبلاو ) هدننزو لح درج هلا همجعم یاز ( نوبزبلا

 كلی قح راهظا هدننزو هلءافم ( ةنزابملا ) هنسانعم سدتس روید ةناسد هجا

 كيازو یال تاکرح كنم ( نالا ) هب ءاج یا قلاب نزاب لاقب :ردهنسانعم
 هدنزرط ناغزق كوي ندرفاب هجهاکو روند هضوح نانلوا لاستغا هدنحا هلبعف

 مدا ردیسراف هکردیبرعم نز بآ هکربد مجرتم رلردا لاستغا هدنجما بوزود
 هکر دف رظرب هدنلکش توبات ع ونصم ندرقاب دوخای ندرومد هحهصق ندناو هم: وب
 ندکلد لوا یتشاب بوروتای هنصا كلا ییهتسخ رلبیبط .رولوا یغابق هدنرزوا
 شانیق هللا هراح هی ودا هروک هنساضتقاو رلخوبطم هنبرزوا رارراقج هرمشط

 رونلوا قالطا ید هضوح كچوک افلطم هدعب راردیا راتو لسغ.بوکود وص
 نازاب هلم ییدکر بولک ی وص كن هعشچ نالوا هدتناب اقص هکم لهاو یبثنا
 سپ ردکعد نزبآ یرلدوصقم هکرلردبا دارم یعد نازنآ هک ای وک راردبا قالطا

 | هلغلوا هیبش هضوح موقرم لحو رولوا فرح نازبآ نالوا فرح نزبآ نازاب
 | هللا چت هدنراباتک ضعب یروبم نخ صع ءالع شعبو ردشغلوا قالطا نزیآ
 | هدام هدقدلوا نعروظنم یرلکدلیا تب هلیئرابع ةکم نویع نم نازاب نیعو
 هکربد حراش رلیدلوا هبنثم هدزمکدلیا هیبنت هرایدنک یتیدلوا فرح ندهموقم

 كريما ما نازاب ردنیع یار رولا هلابدرت لصتم هافص ییدلیا ربرقن كفلوم ا
 هدننزو عزبا هلرسک كن هزه ( نزالا ) ردروهشم هرزوا قلوا یس هدرکاتب

 "|| نیزب ) ردنیزابا یعجج روند هنسهقوط كنسهلوقم نالوقو رک هکردیفدارغو (
 .هدننزو بارغ ( نازب ) ردندح نی زب نب ماشه ردندیماسا هدننزو ریب ز
 || ناینازملا جرفلاواو دحاولادبغ نن رهطم ندن دخ رده رقزب هدنساسق ناهفصا

 | هدننزو همام ( هنازب ) ردیسا تاع رعاشرب هدننزو بولسا ( نوزبا) ردندنآ
  1 ۱رد هلحر هدنرپش ورم هدننزو ناغګ ( نایزر ) رد هب رقرب هدنساصق نارغسأ

 | ) نسب نسح لاقب روئلوا رکذ انا هنسهک نسخ هلیضف كنیسو كناب .( نسب
 :"رد هتسانعم قلوا لزوک یعیبطو یوخ ؛كمدآرب رک اكر ( ناسیالا ز

 || ردطلغ یرلهخهن هتبج» وبشا هکرید حراش هت :تنسحا اذا لخرلا نسبا لاقن
 | قلوا لزوک یفایقو بولساو تروص كمدآرب هکردقلوا هتنحس نالوا باوض
 هبحاص . ( ةنسابلا ) ردشبثم قفاوم هنلوق كحراش هد هرئاس لوصا اعقاو ردكم

  ۱هکر وند هنئاوداو تالا كتعنص لهاو روند هن رومد نابص درایمتفج هدو

 رونید هلاوج كویو نیلاق شقوط ندنسسیتنارط نانکو روئلوا ریبعت قلئادوا
2 
 تک



 رد رسم ها پوک وب هدب دالا هم دقم روید هبا هن وکر شل زود ندیسفاس

 | هلا هبنحت یخ ( نیربب ) رولک یار یفج روسنبد هسورخ نالوا جلب زوئهو
 | ( هتب ربا,) ردپدآ لر هدنسوشرف عموم مان هاسحا هللا همه نیربا دوخا
 | نا هدننزو ریز ( نیر ) ردیدآ هبرفرب هدنساضفوم هسکو یصف تنم
 | هدننزو ذغنف هلا هثلثم یا ( نربلا ) ردندباصا هکرد یرادلا دنهوبا هللادبع
 | رونیدهنسهعشب نالسرا كلذک رونلوا ریبعت هب هکرونبد هنفک هل رلقمرب كناسنا

 | هدنسهاثم یراقمر كلامنا هکرونید هنفانبج كروناج یم رب افلطم لوق لص

 | نی دنرم ( دسالا نئرب ) ردیعبا نرب ما نی نجرلادبعو ردیدآ هلیبقرب نئربو
 ناثرب ردیمسا افغ هنوکرب صوصخم هبهود نئرب و ردیعسا یممق كنهسک مان سلع
 | ههتاد هدنزو لحدرح ها همجعم لاذ ( نوذربلا ) هدننزو ساطرف رونید ید
 | هدناهم"۱ عیج هکردحراش ردنذارب یعجو هنوذرب نوم ردلماش هنعاونا هکرونید

 لعاف مسا ( نذربلا ) ردفجهلوا یریکراب رم هکر د نیبم هلبا یکرت بسا نوذرب
 هبلغو رهف یمدآرب هدننزو هحرحد ( ةنذربلا ) رونید هنبحاص نونرب هلبسهینی
 ندیاوحو هبلع بلغو هرهق اذا هنذرب لاق : ردهنسانعم كلا راسك اخ هللا

 نوذرو باوجانع یعا اذا لحرلا نذرب لاقب : ردهنسانعم قلوا هتسدمدو رحاع

 ( نزربلا ) نذربلا یشم یشماذا لحرلا نذرب لاقب : ردهنسانعم كروب یک

 كنفح روموط امرخ ندبا روهظ ادتبا هکرونید هبهرمشم لوش هدننزو لیدتق
 بودرلب یئزوک هدننزو طبالع هلاهمجعم نیش ( نیشاربلا ) رلردلا ذاخا ندنرعشق
 ( ناشر ) هدحصو هرظندع ناک اذا نشارب لحر لاق روند همدآ ناقب هکیدهکید
 | عونرب هکردبف دارو هدننزو همطرب ( ةنطربلا ) ردیدآ هلببقرب هدننزو ناهرب

 ] ناهربلپ ءاج لاقب : ردهنمانعم تجحو ليلد لبعض كناب ( قاهربلا ) ردیسا بعل
 || ندههرب الوا هنسانعم تّدمو نامز شعبلادنع ناهرب هکريد حراش ةجا یا

 | ضعبلادنعو ردهدناز ینون سپ نوچفیدلوا نعفتم یرارتساو تابت ردذوخأم
 | .هحرهرب یرمتخزلادنعو ردهنب لانعم عطقو ةلعلادعب تعع هکر دندنسهدامهرب
 | هکهتن نوجغبدلوا نعحنم یناشکناو حونمو روند هباضی ارم هکردندنسهدام
 ناهرو یبنا هلیتتسانم هءاضاوهراآ ردذوخام ندنظغل طیلس هتسانعم تیز ناطلس

 | نور ندناح ناهربو رد دحم یدنق رعسلا نایلس ن ناهرب ردندیماسا
  ناریو لبلد ههدامرب هدننزو هحرحد ( ةنهربلا ) رديمسإ یدح كدوعسم
 1 هکرید حراش ناهربلا هبلع ماقا اذا هيلع نهرب .لاقب : ردهنسانعم كلا هماقا
 ] ردقنوا هربا نالوا باوص رددلوم یناونع نهرب هروک هناي هدساسا كنيرشحمز
 اإ[ ن نیسحو یوحلا دحاولادبع هدنزو ناس ( ناهربنا ) هنسانعم ناهربلاب ءاج
 ۱ اع ردندناضا یلازغ ماما هیقغلا ناهرب نب لع نب دجاو رديرلهينك ثدحنارع
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 أ لوق .لع روند ههدوک ادعام ندنراقایاو ندرللاو ندشاب هلنبتمق ( ندبلا )
 ۱ وا هدراس هکر دص وصخ هنسهدوک كنهود شفلوا عد دوخاب ردهنسانعم وضع ۱

 | وضعلاو یوشلاو سآرلا یوسام دسبانم وهو ندبلا فیعض وه لاقب رولوا
 | یما ندب لحر لوقب رونلوا الطا همدآ ریپ ولشای ندو روزا ءاضعاب صاخوا |

 , ندب ةريصق ع رد یا ندب هیلعو ءاج لاق رونلوا قالطا هحرز هصقو نسم ||"
 ۱ ندا یعج كنو رونید هنسهکت یسک غاط هحوقو رد نادا یعج كنظفل ۳

 ۱ عرکن الف لاقب روئلوا قالطا هنبسنو بسح كمدآرب ندبو هدننزو سلفا رولک |
 ١ هدننزو ریما ( نیدبلاو ) هدننزو بحاص (ندابلا) بسلاو بسئلا یا ندیلا
 كاذک هدنشوم روند همدا دنمونن ولهدوک یرا هدننزو عطف )و

 هدننزو مکر رولک ن دو هدننزو بتک رولک ند یعچج رونبد نیدیو هندابو نداب

 ليف كرلاب ( ةنادبلاو نادبلاو ) لینوکس كلادو منو ىصف كلاب ( ندبلا ) |
 بابلانم ةنادو انادیو اند تندن و ةأرملا تندب لاق : ردهنسانعم قلوا دنمونت

 قلوا فیعضو رپ هدننزو لیعفت ( نیدببلا ) ةنداب تناك اذا لوالاو سمینا
 كمردیک هرزو فعضو "سا اذا اش دن لحرلا نادب لاقت : ردهنسانعم

 | لوش هدننزو بارحم ( نادبلا ) اعرد هسلا ادا االف ندب لاقل : ردهنسانعم

 سرف لاقب هلوا روئلت وق بوروعم كياچ هلا رایتو فلعزآ هکرونید هیهناد
 هکرونید هرقبو لبا لوش هلنیتقف ( ةندبلا ) نمسا عبرس روکش یا نادبم ||"

 یعب ردیبک هیصضا ندنسنج منغوو رونلوا یده هبهکم نوجا كلا نابرق ||
 ههود قلنابرق نانلوا یدح هبهکم یک ینیدنلوا قالطا هبعضا هنویق قلنابرق

 هدننزوبتک رولک ندب یعج ردواسم یثنؤمو رک ذم رونلوا قالطا هند هرفصو
 ردیدآ هبرقرب هدنساضق یراخمب هدننزو رحاه ( نداب ) ردیتماخح هیت هحو |
 هحرحد هلا همجعم لاذ ( ةنذأبلا ) ردنداروا د"وحلا رعاشلا یندابلا هللادبعوا |

 هلعوضخوتنکسم بویلیا دّدشت هللا رارصاوراکنا یهنسن ییدلیب مد ربهدنزو |
 وبشا یزختساو هد رقاو مالا فرع اذا مالا نذأب لاقب : ردهنسائعم كلیا رارقا |

 تغللحا نکل یدا قیقح قفلوا رکذ هدلصف لّوا هلفلوا زومهم یسدام هنذاب ۲
 هدنع هک دنن زو ناداش ( یسراغلاناذاب ) یدنلوا افتقا هرلنآ هلرلطتا رکذهداروب /ا
 هدیوفطصم ترضح .نامز :یدبا ندراهسک  لسالا ترف ناتلوا ریست ءانا 6

 ( ینربلا ) یدبا یلاو هدنع ندنفرط یرسک یدقم یدلوا مالسا بایفرش ||"
 یسراف كنب رب ردبرتبب كنعاونا ردبسا امرخ فورعم سنجرب هدننزو قرش ||
 "تسو ینربلا رقشالا نب نجرلادسبع نب "یلعو ردکعد هوبم العاو وا ردییرعم |
 اب فر هنر ا رس ا د ا ةو ىنربلا نب رغظملا تنب بدالا ۱
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 سخرمس هلا سیع داب نب هروک هنناب كحراش ردبتتست "یببلا ریکبنرمشب ندم
 لشفلاوا ردهبرفر ندنلاعا ثیثیرط هدنزو بارغ ( ناتب ) ردهبصف ر ,دنشی
 هلدبدشن كئالو یضف دوخاب یرسک كناب ( ناب ) ردندنآ دهازلاهبقغلا قاب
 انهلآ نب دمو رداروا ما یاتبلا رباج نادجا ردي رقرب هدنساضق نا ِ
 یدلیا ثیدح عامس ندنیئدحم ښعب ردهلاهدشم نولو هروسکم یاب 46یئابلا ن

 E ریست تک نگرش
 ېک هذولاب یلدب و هنسانعم هدیژرونید هفعفو رونبد هنمرا مالمو زود هلئوکس
 هرجا عنو زالو ةطب هانسح "هثثب ةيراج لاقب روند هبهبوبحم ربلد كزانو مرور
 نشهد هشو ةمعلف ةمعن یا هنثب فوه لاق روند هتوارطو باتو هفللاصموخ

 هکرونبد هبادغب العا سنحر هدننزو هیرغ ( ةيئثبلا ) ردیدآ زفر بسا

 هدننزو بنع ردناب عج ردنید هفلموق مالمو رولوا لصاح هدهروکذم برق
 هدنزو هنیهج ( هنیب ) رونید هرارازغ مو هرلهجاب هلنیتعخ ( نتبلا )
 هلا هرعصبو یدبا یسبوبحم كرعاش مان ليج هکردبدآ نوناخرب ندنسهلیبق هرذع

 نویهس ( نوبل ) ردرعاشرب ( هنیئوا ) رددآ منعومرب هدننب نی رحم
 ناث نب فسو ردنداعسا هدننزو نام ر ( ناس ( ردهدلب ر هدرصع هدننزو

 هننرزوا یربیرب هدننزو رفعح هللا هلمهم یاح ) نوحلا ( ردیرصم ثادحم

 | همدآ نالوا ررو قراثآ قبص قیص یعدآ هلتعرسو روشنید هننغب موق شلغی
 ردیعسا اعرخ عوئربو ع رسيو هتیشمقف براق ناک اذا نوح لحر لاقب رونید
 | روند هه رق ولنراقو روند هنوناخ رودو هلباه ( ةنوعلا ( ردیدآ لحررو

 ۱ ندشن ]و روند هندیس هرصوق كوي هلبصحف كلاب ) ةنانهلا ( ردیدآ لحررو

 | هدبس هرصوق وب یندو هدننزو ءاره(ءانهلا)رونید همعلغق كوي نایارجص
 (هنبحص)روندیغآ هدصوصخ ر هدننزو هحرحد هلهنلثمیا (ةنثحلا)ردكلام نكلام
 یردبردیسهدلاو كروم هنیحم ردها هنیصن هللادبع ردنداعسا هدننزو هنیهح

 یعفكناب ( نخلا ) هبفینارت اذا مالاف نئحم لاقب ردهنسانعم كمنربد تشوکو
 ںارعشفا ( نانیخالا ) رونید ةمدآ نوزوا كب هلنوکس كنهمجعم یاخو
 1 لحرلا ناخا لاقت : زدهنسانعم كلوا هدنزو مایا ( نانیخالاو ) هدننزو

 1 بوربآ شيا هامدآ ناعاص یندوس هقا هدننزو مايهدا نانیخاو تاماذا "ناخاو

 | دادوسا ( نانخالا ۳ ؛ بلال تد اد اذا ةقانلا تن"اخا لاق : ردهتسانعم كمرک

 2 قعروط بولیکید هدقایآ و مان ادا لحرلا نختا لاقت : ۰ ردهنسانعم قمو وا هدننزو

 ۲ یندوس هقاثو اسمق بصتنآ اذا لحرلا "رضا لاقي زولوا دنع هافلوا هتسانعم
 ۱ ( ندخلا) بلاسلا تد دم اذا ةقانلا تنخا لاق : ردهنسانعم كلرک همدآ ناغاص

 ردیعا نوناخربو روند هزیق كزانو مرن یدوحو هدننزو رفعح هللا هلمهم لاد
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 ۱ هب هفص لو هل رتتنک كنه زمه ( ناوالا ) ردعصومر ید ناواو ردعصومر |

 ٠ نیواواو رولک تاناوبا یمج رولوا ېک انب ینالوط ولرک یرلکدید جزا هکرونید |

 | هلبط كنهرمه رولک نوا یعجج كنوب هدننزو بانک زسای روند ید ناواو رولک 5
 | رونلوا ریبعت قلشابو ناي وا ردنرلکدروک :هنشاب هکرونید هننایوا كن آ ناواو
 | ردظوح یقئوا فرح ناوبا یظفل نایوا هکربد ججرتم ردتاناوبا یعج كنوب

 ۱ دادغ هدسشزو یراکس ( ناو (J ردیبقل كنبر ندنع لابقا (:ناواوذ ) |

 | ردنداروا نابناوالا هللادبع نب يحو نیسان یح ندمالعا ردهرقر هدنساضق

 (ناهالا) ردیدآ هدلب ر هلیعف كنرمه ( نياوا ) ردبدآ هیرفر هدلصوم ؛یاونو
 | رحاه ) نهالا ( هنسانعم نوح رونید هنیوح كنمقلس امرخ هدننزو باتک |

 یا هلام نهآنم هاطعا لاقی روند همدق لام نالوا دوحومو رضاح هدشنزو

 نهام ردقلوا هدننزو بحاص نالوا باوص هکر د حراش هرضاحو هدالت نم

 ردهنسانعم كچ تجزو جرو قلرو هدننزو نیز ( نالا ) ردلدبم ,ندنظفل
 يعا اذا انبا نیثی لحرلا نآ لاقبف ددفرصتم رثکالادنع هروک هنبای كحراش

 ۱ اهن و ردقملوا هدام یاضتقم ردهنسانعم لحروا هنسانعم هیح روند هنالبو
 | لاقب :ردهنسانعم تفوو هثسانعم لجرونید هکوب شم واوا ردکعد یثکرا یطبم
 | قعاج بولک قتقو كنهنسنر رولوا ردصمو نیح یا مسقنم ريغ نیا یف ءاج

 | نآو ءابلل رسکیو كتا نآ لاش و هتقو ناحیا انا نی هلآ نآ لاق هنسانعم

 | هدننزو فيك ( نبا ) كنيح ناح یا افلا ءایلا بلقب ینعب فلالا "دع كنآ
 | یا دز نیا لاق ردنعفتم یاهفتسا ردناکم فرظ ییعع ردنا تلالدهلاّوس ندناکم

 | رونلوا ریبعت هللا هدربنو هدنف هدیکرت ندنوب رادلاقف هباوحق لوقت ناکم یاق
 | هکردبا تلالد هلاژس ندنامز هلبدیدشت كنايو یرسکو یصتف كنهرمه ( نیا )
 | ناب" اندا دجاو نیح "یا ا عحرت ناب "1 لاقب ردکعد و ردنامز فرظ

 | كتقو كغيدلوا رضاح هدنصا هدشنزو لاح ( نالا ) درشت ثادحم یشدلا

 ۱ نوجا فيرعت مالو فلا هکوو ردشلوا عقاو هفرعم ردنکفم ريغ فرظ ردیعسا

 قیمت هکردفوب یرا بشن ربما تقو نالوا یوو ۱ و
 كتقو تفولا اذه یا كنا نالا لاقب رولوا یک یذلاو ملا سپ هلوا بجوم

 هرعاشلا لوقک راردبا فذح یراهرمه افیفخت بولیف حوتفم یال هکرولوا هاکو
 بروم ریهف قید باز 0 + حاب تنا یذلاب اهنم نال جف

 فلا نالوا هدهلالح ةظفل هکرید مب جیرتم ردکعد هدنقو یکیدعش كعد نالا ردنوجا

 ردفراعلا فرعا العو MI ارب ز ردلسا قلوا ندلوا ليبق ىد مالو |[
 كتاب لوفت ردهتسانعم قع وا مرا | هند زور لعفت ( نأبتلا ) (» ءابلا لصف *) |
 ندنبدحم ردبوسنم هنظفل نيب هكهليخ# كناب (یتیبلا) امین اذا رثالاو قیرطلا |
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 | لبقنم ] یلامت هلوفک رولوا رورج الحم انضهبو ردبوسصنم الع هژفلوا ری
 ردرورج الحم هلغلوا هبلا ناض» هنسهلک لبف هدارو [ تولا 9 نا
 ردنا مزح یع رام لمف ییدلوا لخاد یسهلک نا ناشلوا رک ذ هکر ولوا اکو

 4 بط دبصلا اننأی نا ىلا اولاعت « الها نادلو لاق انودغام اذا « یعاشلا لوفک |
 دارا نمل ] نصبح نا ةأرغك:رولوا ع وفرغ ع رام لمف ینیدلوا لخاد ابو |

 ۱ ندنسهلک نا نالوا هددشم یو ذاوشلا نم یهو ملا عفرب [ ةعانع را منی نآ

 وج رولوا هرتسفمو [ یضر مگنم نوکیس نا لع ] یلاعت هلوقک رولوا ففخحم
 / د دناز اضعب و منصا ىنعب [ كلغلا منسا نا هبلا انيحواف ] ىلاعت هلوق |

  هبطرشیسهلک ناو [ انلسر تءاج نا الو ] یلاعت هلوق وحن رولوا دیفم یدیک ات |

 | رولوا هنسانعم ذاو ېک 0 رولوا نوجا ینن هدنروصوب ېک هروسکم رولوا |
 | اللو مه ءاجذا یا [ میم رذنم ذنم مه ءاج نا اوبح لب ] یلاعت هلوق هنمو لبق

 نالوا باوص نکل اوت اوت اولنت نا کل هللانیس هنمو لبق رولوا هنسانعم |

 هدننزو نوع ( نوالا ) ندهدلب هات اولطت نا ةهارك ردهب ردصم نا هدارو |

 ققرو ةنيكسو ةعد یا نوا ىلع وه لاقب : ردهنسانعم مارآو روضح و تحار |
 | او هنسهآو قفر اذا انوا نوپ هسفنیبع نآ لاقت : ردهنسانعم كما تلوبسو

 | اتوا نوا تنا لوقتو ادیور یا نوالالسع شما لوقت ردهنسانعم كروب یا |

 | دحا یا جرخلا نواف هعضو لاقب رونید هنیزوکرب كنهبکهو كحروخ نواو
 | یحاصروضحو تحارو هافر هدننزو بحاص ( نالا ) رددآ عضومرب و هییناج
 نباوا یعجج هکردهفیآ ینّوم كنو عداو هفار یا نآ لجر لاق روید همدآ

 | لابل مشعو هفاور یا نئاوا لایل ثالث ةكم نيبو انن لاقب هنمو روک تانیآ و |
 ردهل-ی نوا دوسخای جوا تحار نغتبام مزب هللا هکم یعی. تاعداو یا تاشآ |

 بولط ېک کند لوب ینراق بوصحا بوی كشا هدننزو لیعقت ( نواتلا (

 راصف هنطب "التما تح برشو لکا اذا رابلا نوا لاغب : ردهنسانعم قمرابق
 هززوا تنکسو ینأت هجلاح بویللا زواج ندنرادقمو دح مدآرب و لدعلاک
 ] لع دشتایا لردقیللعنوا لوقت ردندنسانعم تلوبسوقفر ردهتسانعمكليا تکرح
 راجلا نوأت لا ردفدارم هدلّوا هلا نیوأت هدننزو لعفن ( نتواتلا ) كوح

 | ىج ردهنسانعم نیحو تفو هدنرانزو باتكو باح ( ناوالا ) نّوا یتعع |
 | نوجا هرسک رولوا لدبم های یواو كنهنوآ اضعبو یک ۀنمزاو نامزرد هنوآ

 هرکر یتعب اراه هعدیو ارام هعنصب ناک اذا ةتاو ةنوآ هعنصب نالف لاقهنمو
 ناواو رونلواریبعت راشیاانابحا هکهتن کیه زی تقوتقو هکردیا كرت هرکربورلشیا

 هددنیدم ( ناواوذ ( ردلکد عوعس یدرفم هنسانعم فحالس رونید هرلهغبولبق |
 ي صحت و و سرم سیروس تست تحت ترم تحت سس
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 1 رو رغقالا نورفاکلا نا ۱ یلاعت هلوقکر ولوا لخاد هب هيما ٌهلچ اضعب هدنروصو ۱

 [ یتسحا الا اندرا نا ] یلاعت هلوقکر ولوا لخاد هن هیلعف ٌهلج اضعبو نورفاکلاام یا

 عقاو مدقم ندنرلهلک الو هبانثتسا ء الا یسهلک نآ كراضعب ندنام سپ اندراام یا

 هليس هم رک [ ظفاح اهبلعاد سفن لكنا ] وبشاو بوبد لوا هيفا هجلدنوا
 بی رقا یردا نا لقو ] هلیسهع رک [ ناطلسنم عدنع نا ] وبشا یرللال دتسا

 رولوا فذفحم نرگس نا نالوا هددشم ۳ رولوا دودص هلبسهب رک | نودع وام

 ةلجب رولوا لسخاد هرزوا هیلعف اضعبو هیعسا هل اضعب ینعب نیتلج هدنروصوب
 لماع هدندنع نورصب تعب رولوا لملانع لامهاو لاعا هدقدلوا لخاد ه هبسا

 نوبفوکورکب یاو نییمرحا ةارق ىلع [ مهنبفوبلان الک ناو ] یلاعت هلوق وعرولوا

 ةلجو [ نورضح انیدل عيجال لك ناو ] یلاعت هلوقوحص ردلکد نناج ىلع هدندنع
 یلاعت هل وق وک رولوا بحاو اعا مدع یعب یلامها هدقدلوا لخاد هب هیلعق

 هحوئتفم مال هرکصتدتبهط نا نانلوارک ذ هکهدرب لوشو 1 ةا تناک ناو 1

 یعاشلالوقک رولوا دئاز < ردیسهلکنا نالواهددشم هلال یصا كنآ هلوا عفاو
 رولوا نوا قیفح هکرولوا هنسانعم دق اضعب ه ههرکت تنا "یشب تنام
 هللااوقناو ] یلاعت هلوقو تعفن دق یا [ یرک ذلا تعفن نا ] یلاعت هلوق هم لیق
 [ نینمآ هلاءاش نا مارا دضسلا نلخدسل ] یلاعت هلوق و [ نيتمؤم منک نا

 هقشب ندنو و ان "رحدق یا » انرح ةبنقا ذا نا بضختا * یعاشلا لوق كلذكو

 ضعبلادنعو رولوا هنسانعم دق هدنس هلجب كن رلعق وملعف نالواعوقولا ققح اقلطم

 كنهرمه ( نا ) ردشلوا تکاس ندنکیدلک هدهنسانعم ذا فلوم ردلووم راتو

 ضعب ردعون ییا ینالوا سا رولوا فرحو رولوا مسا هلیئوکتس كنون و یف
 رثکاو هنسانعم مدلشیا نب رارید تلعف نا الثم رولوا ملکتم ریض هدنلوق كناص

 ریعضو رلریدانا هليقاملا فلا هدنلاح فقوو ردهلیف كنون هدنلاح لصو هدندنع

 ءان ردیظفل ناربع روهجلا دنع هکیک نتناو متناو اقثاو تنا تنا رولوا بطاخم |
 زدهرزواع ون ترد یسهلک نا نالوا فرحو ردشفلق یکدحاو یش رداطخقرح
 رولوا عقاو هدلحم ییاو و ردنا بصذ یعراضم لعف بولوا فرح تن ردنصم ال وا

 بولوا I ادتبم هلغل وا لووم هلا ردصم یلوحدمو عقاو هدمالک ءادتبا الوا

 انا مکموص یا [ مکل ربخ اوموصت ناو ] یلاعت هلوقک رولوا عوفر الحم |
 عوفر الع كلذک رولوا عقاو هرکصندهلکرب نالوا لاد هیانعم هقشب ندنیق

 لعاف هداروب سپ [ ممولق عشخ نا اونمآ نینلل نأ ما ] یلاعت هلوقک رولوا ||

 بوصنم الع هکرولوا ءاکو ردهدنلبوت میمولق عوشخ رولوا عوفرم الع هلفلوا
 ندنسهلک ناک هدارو هبالا [یرتش نا نآرقلا اذه ناک امو] یلاعت هلوقک رولوا "
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 | یلاعت هلوفک هسرولوا عفاو هلص هلوسوم مسا ۳ ما ادیز نا الا وحن هرکس
 هل رک هسرولوا باوح هبسف 4 [ ةبصعلاب هوانل هحاغم ناام زونکلا نم هان آو ]
 لوف ۰ ۸ هئاو مافل هئاو هلاو ومح نوسلوا ؛لرک نوسلوا مال هدنربخو مسا

 رامبو [ مکیلع اهلزنم ینآ هللا لاف ] وح هسرولوا لوف لوف» عب یکم هلبسهدم
 | هیاکح ندنسهدام لوف هدندنع ءارف ماماو رایدلوا بهاذ هئسلوا حونفم هدنروصوب

 | هسرولوا هرکسندهیلاحواو ٩ رولوا حوتفم هسرولوا ریسفتو روسکم هسرولوا
 پهاذ هلا دزو هسرولواربخ ندنیع مسا ۷ هساریلع هدب ناو دز ءاجوح

 یلاعت هلوفک هسرولوا مدغم ندهقلعم مال ۸ یدلبا تفلاخم هلوقوب ءا"رف ماماو |
 | "نا ثیح سلجا وح هسرولوا هرکسندنسهلک ثیح ٩ [ هلوسرا كنا لعب هلاو ] |
 | ین همه هسرولک مزال قلقردصلاب لب وأت یندعبام كنسهدام نا نو سلاج ادیز |
 ]| حوتفمو تمل ماف كناول وحترولوا هدقدلوا هرکسندنسهلک ولوو رولوا حوتفم |
 | مصح یغد انا یک یسهلک اما نالوا روسکم سب ردیعرف كنهروسکع نا نالوا |
 | ردبا هدافا یف ندادعامو تابا نوعا روکذم 5 رولوا دیفم ییتسانعم |

 | عح ید عونکیا هدنسهب رک [ دحاو هلا مکهلا اما لا یوباغالف ] وبشاو |
  یمنکباو بولوا فوصولا ىلع ةقصلارصق ردهروسکم هکیهلک انا لوا یدلوا |
 | رزدروصقمهندحو تفص هلا هکردنوحما ةفصلالع فوصولارصق ردهحوتفم هک اما |
  حوتفمو رددودیم یرلعد رد رحم هبهروسکم نام رمصح یانعم كن و "و شعبو |

 ا اجل یرتشت كلا قوسلا تئا كلوقك رولوا یر فرح هنسانعم “لعل "نا نالوا |
 || [ نونمۋبال تماجاذا اهنا مکرعشیامو ] ًارقنم ةأرق هنمو لية یرتشت كلعل یا |
 ] هلوعفم یکی ردب ربخ کرعشیو ردادتبم ردهیماهفتسا یسهک ءاع هدهموقم تبآ |

 زردا نانا هتبلا هسرولوا لزا تیآ نمکی دتبا حارتقا رلکمنم هکنوچ ردیدعتم |
 ناسا هکات رایدلیا مت ینلوزن هموقرم تایآ نونموم هل رلطبا هظبلغ ناسا وید |

 | ناجا هدقدلوا لزا یرلهحرتقم تایآ هکرلیدروی العو لج قح ینبماک | رلهیلیا
  یراناما نالوا بسام رحاظلا بننح سب یدلیا مالعا یش هنهزس ینرلکح هیطنا

 | رابتعا دناز ینفرح ءال راضعب ءانب اک ١ ردلکد زاکنا ینرلناعا مدع هسخو ردراکنا |

 هتسانعم ین ماهفتسا فاشک بحاص نکل رلیدید ردهنسانعم لعل راښغبو رلیدلبا

 ناما كرلناو یالوا هدیهلا لعو هدعقاو رازسانعم ردرابخا ینرلف۴ مدع هلغملوا

 شب هلینوکس كولو یرمیک كنهنمه ( نا ) ردکعد زسزملپ یرلکح هیمروتک
 |[ هلوقکو [ مهلرفخب اوهش نا ] یلاعت هلوقک رولوا هیطرش ۱ ردلمعتسم هنوک
  بونلوا بلق همال نون هلغلوا نراقم هبهبفان ءال اضعبو [ دعن اودوعت ناو ] یلاعت
  هورصتالا ] یلاعت هلوقکرلردبا نظ هيلانئتسا ء لا نوب رلتلوا مهفلا فيفخرلربد الا
 ۲ هنسانع» هام رولوا هيفا ۲ [ یکیذعب اورفت الا ] ىلاعت هوقو [ هلا هرسندقخ

 ےہ ا -ب+--+پد

 هدنروصوب
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 هلعفال مهلوق هنمو  رونلوا لامعتسا هنسانع» تو ناک ردیضام لعف هکی سهلک
 تللذک ناو ردلکد فرمصتم. هلغلوا ندلاشا وب و ناکام يا مچ ء سا "نام

 هدننزوبارغ ( نانالا ) هبض اذاانا ءالا نا لاق: ردهتساذعم كکود ردردصم |
 نالوا نالا بوبلکیا قوج هدننزو هرمه (ةننالاو) "هدننزو دا دش ( ناالاو ) |

 ( ةنالا )۰ ردهنانا نم نيئالا ريثك یا ةنناو ناناو نالا لحر لاقب رونید همدآ

 رونلوا قالطا هنبسق هقا هن"اج هکهتن رونلوا قالطا هنمشق نویق هل ادم كنهزمش |
 ةناح هلام لاقب نوجغیدلوا نالا ندنمدخ بعت رلیدلیا ریسفت هللا هیراج راضعبو ۱

 شوفر هبیش "هنحرکوک هدننزو درمم ( نا ) ماو ةفانوا ةاشو ةف یا ةن الو
 ( ةنثلا ) رتوا ود هوا هوا هک اب وک رونلوا ليغ ناو هلن ندننوص رددآ ق

 قابل له مک ردهتساتعم هقلع :هوشاب ندهتسانغت .نایسحو قیام
 نا نالوا قیفص ةلکوو ةفلموا قیلخ یا اذک نوكيا ةن هنا لاقب ردکعد
 ةتکمهنا كلذک ردهدنکبس اذک هنا هبف لا ناب ریدح ردلعقم قر ندنسهلک
 ندنسهلک ن "اوو ردکعد ردهسک ازسو لحم هکعدربخ هلا هدنقح هکر اريد ریش
 ددوام ندنسانعم روك ذم بیکرت هک ردفرح نا ار ز ردلکد زوم

 دونشوخ یمدآرب هلا دهح هدننزو لیعفن ( نیناتلاو ) هدننزو لعفت ( نالا )

 (ین"آرئی ) هتیضرت اذا هتنناو هت ات لوق ردنوحا هلازا یمانن ردهنسانع» كنا

 ندنراویق هظب رق ون ردهدشزو یب هک ی نا دوخاب هدننزو انه دوخاب هدننزو قح 4

 رولوا طرش فرحو ردهنب رلانعم ناو فیکو ثیح هدننزو قح (ینآ) ردویقر ۱

 كنز ( "ناو ) هلیددشن كنوئو هل رسک كنهزمه ( نا ) نکا نکت ینا لوقت
 هاکو رلردبا عفر ینراربخو بصن ینرلسا ردندنماسفا لعفلاب ةبشم فورح هلیعف

 اذا * رعاشلا لوقک ردبا بصن اعم ینربخو یتا ردهلیرسک كنهنمههک نا هکرولوا |"
 سا رح هداروب « ادسا انسا رح "نا افافخ كاطخ « نکتلو تأتلف لیللا عج وسا ۱

 [اغب رخ نیعبس منهجرعق "نا ] ثیدخاقو ردب وصتم هدیسیکیا ردب ربخ ادساو یا
 یمسا بولوا عوفم هرزوا تی ربخ ادتبم نالوا عقاو « هرکصدیدنک هکرولوا ءکو |[

 ةمایقلا موب اباذع سانلا دشا نم نا ] مالسلا هيلع هلوقک رولوا فوذحم ناشریعص

 رونلوا فیفخت هجهاکو رونلوا دیک اتربخ هلا هروسکمو هنا لصالاو [ نوروصلا ||
 اجینیغخ نیبفوکلا دنعو روئلوا لامها اریثکو لاعا الیلق هدنروصوب روند نا |
 تركب ۰, رعاشلا لوقکرولوا باوج فرح هنسانعم مننا نالواروسکمو رد |

 « هلا تلقف تربك دقو كالع دق بيش نلو « هنهمولاو ینیحمب یلذاوع لع
 اتعم دوخاب اظفل ۱ زولوا روسکم هدعضوم زوقط یسهرم" كنسە دام ناو من یا
 نام هک الا نالوا هيل فرح ۲ معاق ادیز ناو هدقدلوا عقاو هدمالک ءاد ل

RENE IA: 



 هلنءاوه لاقب روید همدآ نالوا هدنهانب رز هل راصنسا ندهکر نوحا قلوا
 یبکرتو هایت هدسزو روس ( نومالا ) هفت لع س ایل هرس یا

 | رولوا نومأم ندنسهلاف رانعو روف هکرونید هبهفا نالوا قوئومو یوق دنوف
 لادم ( نمالا ) هدننزو بتک رد نما یممج قلخا ةقْئو یا نوما ةقال لاغب |

 سس و بس. بب

 لوق رولوا نیما ندلاذتبا هکر وئلوا قالطا هنفرشاو صلاخ كلام هدنئزو دجا
 هل رمسذو یادم كنیم 1 نیمآ ( هش رشو هصلاخ سیا لام نمآ نم هتبطعا

 یننملوا هلاما هدنربسفن مان طیسب یدحاو ماماو رولوا د دشم یه كدودع اضعبو
 بسا “للا ردما لعف رسا لوقیلع ردش رمشمسا رب ندهیهلا ءاعسا یدلبارک ذ ید

 | نیمآ ننجرلادبعو ردهنسانعم لعفاف كلذکدوخاب هنسانعم نکیلف كلذکدوخای هنسانعم

 یدم ردهلا رصف لصا نیما رمون هدحابصم هکر د مج رقم ردیعبات نیماي دوخاب

 بعجسا مهللا بولوا لعف مسا هدعب ردفوب لیعاف هدننازوا یب مع اریز رد هبعابشا
 تلف أذا انیمأت ءاعدلایلع تنها لوقتو رداطخ یدیدشتو یدنلوا عمو هنسانعم |
 ۱ ءاسا راضعب و یدلیا صیصت یتسلوا لعف مسا یک همو هص بغارو نيمآ هدنف ۱

 سر سس

 سس _ سس

 نیما یدارم ندنوب كلئاقوب هکیدبد یوسفلا یلعوبا نکل رلیدید ندیهلا
 یضر خش ردهنسانعم بعتسا ارب ز ردکعدراو رپعت محار هیلاعت قح هدنلتفل

 یلاعت قح هک هنسانعم لعفا ردندهیناپ مس نازوا یک لیباهو لیباق نيمآ هکیدد
 هللالوسر ترشح هدکدلیا لاوس یتسانعم سابع نا هک تنرد زانو اعدهنهاکرد

 یدلوا ینبمهرزوا حڅ یک فیکو نیا یرخآو رایدرویب هلوب مالسلاو ةولصلا هیلع

 ربذن لسالاقو رولوا نیما هدننزو مب رک رونلوا فذح افیفخ ینلا هچمهاکو
 ( نامالا ) ردلکد دیعب ید قتلوا لعق مسا هرکس بولوا ردصم یکریکنو
 وزاب و نایمزاب و زاب هکردهنسانعم یم او یدنلوا رک ذ هکر دغصو هدننزو نامر
 یدنلوا PE هدنلحم هکه تن زددتس ه داه مّ اوب هکر د حراش روند همدآ نابلیت

E 

 ۴ هدننزو دعقم ( نمألاو ةيومألا ) هنسانعم عارز رونید هرايخكا ( ناما )
 هللالصم رکا ېن هکردبهو تش هدننزو هبحاص ( هنمآ ) .ردهدلب یکیا هدقارع
 یرازفلا ةنمآ وباو ردبدآ هباحص یدیو ردیعما كنبرلهدلاو كنبرلترمضح لسو هیلع

 نیماو یسبعلا نیماو یزامرما نیما ردندیماسا هدننزو زیپ ز ( نما) ردح |

 ۱ | ردندناور ردهر ره یا بحاص هک نیما وباو یا ربلا نیماواو یرفاعلاو رگ یا ۱

 (نانالاو ) هدننزو نینط ( نينالاو ) هیدیدشت كنونو ىف كنهزمه .( نالا )
 1 ۱ قلث هلو تملکیا یشاد ندلاو درد هدننزو راک دن ) نانأتلاو ( هدننزو با رغ

 ناو هواتاذا یناثلا بابلانم انأتو انناو انیناونا ضيرملا "نا لاقب : ردهنسانعم
` 

۱ 
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 ناتو E: E a رلانعم قملوا لخاد هناماو كمليا بلط ناما ناینسا ا ۳
 لعحاذا هنما لاق : ردهنسائعم كمر و ناماو قلق هرزوا ناماو نما یمدآرب | ۱

 لاق : ردهنسانعم قلوا ذقعمو نیما مدآ رب هدننزو همالس ) ةنامالا ( نمالاف |

 لاق رولوا مسا هدانعموب هلاماو انیما ناك اذا سماخا بابلا نه ةناما لحرلا نما

 دبهنسن نانلق هفیدو هنسدهع هسک نماو ةنابخ هبف سل یا ةنامالا لها وه

 زد روطسم هده یجرتش هباده هکر د مجرتم هتعددویا هتناما یدا لاق. روید

 دنسهلوقم تکرش لام و هعاضب و هب راع و ه راضم لام ارز ردا ندهعیدو هناما

 ةنامالا انصرع انا .] یلاعت هلوقو ىنا نقلوا قالطا ةعیدو روتلوا قالطا الا
 هرهظبایف اهدفتعب ىلا ةينلاوا هضورفلا شئارغلا یا هالا [ضرالاو تاومسلالع ۱

 اهیلع هنقئا یلاعت هللا نال رهاظلاق شئارفلا عیجبنم هب دیو ناعالا نم ناسللاب

۱ 
۱ 
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 قیدصتو دیحوت ییدلیا راهظا هلئاسل هسکر سپ هقلخنم دحال اه رهظبلو

 قیدصت هدرهاظ رکاو رولوا شلنا ادا قناما هسلیا داقنعاو راما یخد هدنبلق

 رولوا زلئا ادا بولوا لماح قاما هسردا قافن هلسذکت هدنطاب بودا دبحوتو

 هللا تلادع رلضعبو هللا دیحوت هلک قناما راضعب هروک هنناب هدریاصب كفلوم

 ردجخم ربخا لوقو رلیدلیا ربسفت هلا لفع راضعبو هلا یجهت فورح راضعبو
 ندناسنا فلوم هدنسهدام لجو رولوا لصح هلکنآ یراسو دحوتتفرعم ارز |

 راضعب و ىد شملنا نا هقبقد ود ردتنابخ دارم ندتناما لجو رد رفاک دا

 لقع نالوا بلغا نکل ردیهلا تعاط لمانش هبه رایتخاو هیعیبط هدندنع |

 ردنرابع ندنراتیلاقو تقایل مدع هکردیعیبط ءابا دارم ندعانتماو ءاپاو ردفیلکتو |
 رد ردادعتساو تیلباق نالوا زوکی هدنرلترطف كناسنا عون دارم ندناسنا لجو

 لاق ردینبم هنسلوا بلاغ كني راه وبشو هيبصغ توق ىزا لوا لوهحو مواظو |
 هناوید نم مان قشع هعرق « هدیشک تسناوتن تناماراب ناما » بیغلا ناسل |
 ةنما هبلاقب ردتسا هکر دیلباقم تنایخ" دو هتاف ( ةنمالا ) نیبتنا « دندژ |
 دقو نیماو ردغصو یخدو هدننزو نامر ( نامالا ) ةنابخ هيف سيل یا |
 كليا قیدصت هدزوس ییدلیوس یمدآر هلرسک كنءنمه ( نامالا ) ردهتسانعم |

 قیدصتو ردنا نیما یطاخ ندفالخ هکاب وک روئلوا رببعت قعاتا هکردهتسانعم ۲
 قووو هقادص اذا انا هبنما لاقب زدیا نیما ندباقع یسقن یدنک هدیعرش ||

 كلنا راهظا تنکسمو ع وضخو هقئو اذا هنمآ لاق : ردهنسانعم كلبا داقعاو

 هنسانعم كليا لوبق یعیرشو ع وضلا هلرهظا اذا هلنمآ لاقب : ردهنسانعم |
 قلق هرزوا ناماو نما یمدآر و ةعی مثلا لبق اذآ نالف نمآ لاق ردلمعتسم

 9 ا هنس it فک ( نمالا ) هنا هنما ینعع هنمآ نوین : ردهنسانعم

aeسصسسصسصصسصصتدصص  



 ۳ ی

 سبل ام لغت اذا لحرلا نفت لاقب : ردهنسانعم كليا راهظا كلکرب ز هدویب
 ؟نفأت لاقب : ردهنساشم قمردشارآ بوبلفوب ینسهنوا كشيا رو یه"دنو هبق
 روند هوا شاباب ندشاط هدنزو هنفح ( ةنقالا ) اهمیت اذا رومالا رخاوا
 نسهوک هکردصوصخم هني شوف هروک هننای كحراش هدننزو درص رد نفا هج

 ل مالا نقآ لافب یجساک ردیفدارعو هدننزو ناقبا ( نافنالا ) ردقحهلوا
 روید هنساوب شوف هکردهنسانعم هنکو هلی كنم ( ةنک الا ) نقيا ف

 هدشنزو ریما ( نیلا ) ردیمباتلا "یمیقلا دیز نبا هدنزو .هنیهج ( هنیکا )
 ( نءالاو ) هلینوکس تاع*و یت كنهرمه ( نمالا ) رد رفر هدنساضصق و

 بویلوا رثا ندفوخ هدنورد هکروسنید هفازسوقروف ردرلسا هدشزو بحاص

 فو نم وهو نماو هنم نماف وه لافب ردنرابع ندنسلوا هدوسآ و نک اس
 (ناماونمآ و) ردهفلاب« دوخای ردعسا یک كراحو لهاک نمآ هدننزو بحاص ارهاظ

 هلک كن هزم ( نماو ) هلاعف ( هنماو ) هلنیتعف ( نماو ) هد زو مالس
 ائاماو نما لحرلا نما لاقي : ردهنسانعم قلوا هدوسآ رسوقروق ردراردصم

 ( نيمالاو ) هدننزو بحاص ( نعالا ) فاخ دنع مبارلا بابلانم انماو ةنماو
 نیماو روند همدا نالوا لد هدوسآ بوبملوا هشيدناو فوخ هدنیلف هدننزو ریما

 داتعا هننوق رونید همدآ دمو قووم نالوا نومأم ندنسهصیقن تنایخو ردغ
 ییهنسنرب ردلعاف مس | هکر دهنسانعم نمتؤمو یوق یا نیما لحر لاقب نوهغیدنلوا
 لجر لاقب رولوا هدنقح كنا هکرونید همدآ ندبا داتعا بوناتبا هیسکرب
 روند همدآ هيلع دقعم ردلوعفم سا EIS نعومو نت ؤم یا نیما

 نڊهيهلا تافص ءامسا نیما و نتؤم یا نیما لخر لاقب رولوا دن هدن روصوب
 ینرلعیطءو ءایلوا و ندلظ یندابع ردنمّوم یبلا مس ۱ هکر بد حراش ردش بش ےسا رب

 مسا هکهلوآ هنسانعم نمآ نیما هداروب هکر کم و ی دما نیما نداذع

 هدصوصخره هکروشنید همدآ لوش هللاعفو هدننزو هزه ( ةنمالا ) رداعاف
 ۱ لک دحا لک ےک ا یا ةنماو ةنما وه لاقب هلوا ردا داتګاو نما سکره اک

 . * ردهنسانعم قلق نیما هرزوا هنسنرب یدارب هل یعف كنه به "( نمالا ) ٠

 قلخو ند نماو هسیلع نیما هلعح اذا عبازلا بابلایم اتما اذک ىلع هتما لاق
 هدنوب و تكقاخ و كنند یا كما نسحاام لاش دنمو ردلهعتسم 4 یاتعء یوخو

 قثوامیا هباحت دج نا نیاام لاقب : ردهنسانعم داعاو قوئوو ردنغل هدهلدتعتف
 هدننزو لیعفت ( نیمأتلا ) رولوا هنسانعم برق هروک هنا لوق سب داک اموا
 نیما هرزوا هنسنرب یدارب هدرلنوب ( ناینسالاو ) هدننزو لاعتفا ( ناتالاو )

 خراش هلع هما ۍنعم هنماتدا و هنعاا و اذک ىلع هنا لاقب : ردهنسانعم قاق



 اس NORIO نت سس

 CS زونلوا زیمعب یوصو ۳ هدنکرت رولوا یویشوحو ضابب و همش 1 ۱

 ( هنوئشا ) ردلکد یتسا هلا هلبهمو و رد ه زق و هدرمصم دیعص هدننزو نسج

 | هکر دفورعم هل رسکو یم كنه رها( نانشالا ) ردزاصخ ر هدنلدنا هلی كنم

 ۱ یفیح مدو یتنمو یلاجو عفان هنبرلتلع هکحو برج نوید هتان یرلکدید ناغوچ |
 ۱ با نانشا هدننزو لعفت ( نشناتلا ۳ رد طقشم اتو انح فا ندجرو “ردم |

 هعن هنعب و نانشالاب هد لسغ اذا لحرلا نشان لاق : رد هنسانعم قیقیاب لا

 | ( ناص الا ) یک .ینانشالا قرلا لاله نب دجا ن دجم ردرلب وسنم رل دع
 | لا یدنکیا ردیرغصم كنم هلک لیصا هکردتغل هدنس هلک لالیصا هلیسهبنب رغصم |

 ١ یاظ .( ناظا ) ال البصا یا انایصا هتیقل لوقت روند هتقو نالوا یغلارا ماشیخا
 ۱ دوس زنق و هدننزو نفد ( نفالا ) ردعنموم رپ هدنزو بانک هلا هیچعم
 | یاشلا بابلا نم انفا ةقاةلا نفا لاق ردبا داسفا یناویح وب و ردهنسانعم قعاص |

 ِ : ردهتسانعم كع ا به یدوس نالوا هدنسهع كنسانا یروایو ابنیحریغق ایلحاذا

 : ردهنسانعم قذوا زا یدوس كنهقانو هلك عرشضلاقام برش اذا لصفلا نفا لاقت

 ۱ ناوق ا دا رب لاعتم یادخو ابنبل لق اذا عبارلا بابا نم افا ةفانلا تنفا لاقي

 ( ذنفالا ) انوفأم هلعج اذا یناثلا بابلا نم ۳ هلا هنفا لاقب : رد هنسانعم قلق |
 کارداو یأرو لقع ( نوفألا روند هبهقا نالوا هحزآ یدوس هدننزو هحرف |(
 لقعلاو یر لا فیعسلا.یا نّوفام لحر لاق روند همدآ نفس یهاوو فیس ۲

 ردشلوا عوزفم هیلکلاب کارداو لقع هکایوک ردندنسهدام لیصفلا نفا نانلوا رکذ ||
 نسلام حدقم یا نوفأم لحر لاقب زونبد هلوضف ندا حاد هلفارکو فال هدوبیو اإ

 حالصو رح مت تو نو شوخ ك !رهاظ هکر وند هماعط لوشو هدنع ۱

 تبع یذلا وهو نوماف وهف اقا نیما ماعطلا نفا لاق هبلوا یتعفنمو 1

 رفیکبس یهاو یدشر و لقع و یر دوب هدننزو ریما ( نيفالا ) هيف ربخالو |
 كقجا هرهاظ تشز ینعب * نفالانفا یطغب نیقرلا "وا » لئملاهنمو روند همدا ۱

 روحو روند هل وصف ندا حاد هلفا رک و فال هر هد وب نيقاو ردنا رتس تق ۱

 هانوکس كناف و, یصف كنهرمه ( نقالا ) روند هنکنوک هودو روند هزوح |
 عبارلا بابلا نم انفا زوجا نفا لاق : رد هنسانعم قلوا كروچ زوح هاندتعافو

 تیا یون هدننزو یراکس وند یخد یناقا هکردسدآ تای ربا نفا و اف اراص اذا ۴
  هدننزو ناجا هلا اف دیدشت ( نافالا ) رارسا ناب هاب یرلکدد یزوا ۲
 هدخا لاق نرود هنماکنه ل وا دوخای هتنامز و تقو كنهنسئرب . هکر دیفداصو ۱ :

 نفات لاق : ردهنسانعم نلسک | هدنىزو لعق (نفاتلا ) هاب یا هناف اب 1

 بزوخیرکخ هلیقلخ تیورو دشر یتیداوا فصتم ب ضقت ادا ىفلا
Pasa 



 لطاپ و رده هدنب زو ربما ) نرالا ( هضم ازا لوالا باسبلا نم ای را هئرا لاقب

 (نرا) ردب دآ منمومر و ردهنسانعم ناکمو رده یا نرا همد لاق : ردهنانعم

 ردیدآ هیحانرب هدنبدم هدشنژو هنیهج ( هنبرا ) ردیذآ هدلبرپ هدننزو لبح
 ردیذآ وصرب صوصخ هنس-هلببف غ هدنبرق هبرش هدننزو هبویز ( هبنیرا )
 هنیهج ( هنب راو ) هدننزو ربما ( نیرالا فیخو ) هدننزو روبس ( نورا )
 كنسرف ىلعخلا لبح ن ربع هدننزو فنک ( نزا ) ردرلعضوم ررپ هدشزو
 تکلعر یعب قاع ملقار هدنهکلوا ناهارذآ هدنزو دادش ( نارا ) ردیدآ
 ردیدآ نا"رخ هنیدم هدنراید یمهلیبق مضمو ردیعسا هعلفر هدننلایا نورقو ردبدآ

 رونبد هرج” نالوا قاشلا لب وط ندنراه# ضج هدنزو هیاه- ( ةینارالا )
 نسا هام لاقب رونبد هب وص شلوا ربغتم ینولو مط هدننزو بحاص ( نسالا )
 ینولو مط كب وص هدننزو دوعف ( نوسالاو ) هلنیتععف ( نسالا ) نحآ یا
 لوالاو یناثلا بابلانم انوساو انسا نساو ءالا نسا لاقب : ردهنسانعم قلوا ریغتم

 قلاب ندنس هحار دب :كنوبق مدآ نریک هبویف نساو هنولو همعط ریفت اذا عبارلاو
 هنتنم جر هتباصاف رثبلا لخداذا عبارلا بابلانم انسا لجرلا نسا لاقب ردهنسانعم

 : ردهنسانعم یقمروا ههعپن هندعقم كمدآرب هلیعتف تنءزمه ( نسالا ) هيلع یئتف
 كلا اقا یب هنسنربو هلحرب هعسکاذا لوالاو یناثلا بابلا نم انسا هل نسا لاقن
 اقوا نج هدننزو لغغت ( نسأتلا ) هل تبقا یا هل تنسا لوقت رد هتسانعم
 هدصوصخ رو یضالا دهعلا رک ذت اذا لحرلا نشان لاقب : ردهتسانعم كلتا رک دن
 || كنيردب هسکرو "لتعاو ًاطبااذا نالف نسا لاقب : ردهنسانعم كاكا بونلاوا
 | قلوا ریغتم وصو هقالخا ذخا اذا هابا نسات لاقب : رد هنسانعم قغیوخ هلسوخ
 | : زد هتسانعم یوخ هلنیت ( نرسالا ) ریغت اذا ءال نسان لاق : ردهنمانعم

 كنس هلوقم ناغرواو نالوقو ردبدآ یداورب هدنعو قلخ یا مرک نسا هل لاق
 ا هتقا تنم لاق روند هنسهیش توق یتعپ هنس هبقب منه هدند و روند هنناقرب

 هلب مسك كن هرم (نسالا ) رولک ناسا ىمج مه ةيقب ىلع یا نسا ىلع
 ( ةنيسالا ) روند هنس هبقب توقو مه هدرلنوب هدننزو لتع ( نسالو )
 تاق كلاب لوشو ږد ناسا یعجج روند هناقرب ندنرلتاق شی رک هدننزو هنیفس
 زدیناقر هدکرلنو دایع زارسا نکرد ای نالوق بودا تاق جاقرب هکر ونبد در دص

 تناتک مان تام ردهدلب رب هدرصع دیعص هلیعفو یرسک كن هرم ٥کا (

 | یفاشلا هيغغلا یناتنمالا نسح نب محرلا دبع هم الع يحاص تافلوم شعب رانو

 ماچو دیلپ هکرد هننسنرب هلا همجعم نيشو هموعضم همه ( ةنشالا ) ردنداروا

 وبق هقفوب شاؤاف :ندنکوک جاغا روشمراص ,هرانآ بودبا نوکت هدنرلجاتا
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 ینس هزم هکرولوا .هاکو ردکیدمردبا مارکا اکس هدنب كسرولک یک كکيديد اعقاو ||"
 اذا هللیدس هفلا یینو تسردبا فقوت هرزوا ندا رکاو رلود نڏ بودا ند ۱

 هنئاب ردو هن راد هدرب نیطالس هکر دف دا صو هدنن زو بحاح ( نذالا ( سرد ۴

 ك رکو هدلالغ كرک روښید هنغاربپ كن هنادو هبح هتاف ( ةنذالا ) رونید |
 هقرویا بلا ةنذا تحرخ لاقب ردیراقاربب هدرخ ناقح ادتنا هکنوسلوا هدرلهویم |

 رد نذا یعچ هنسانعم نبت رونیدهناعصو رونلوا قالطا هرانویقو هرلهود هدرخو -
 هل ةنذال ماعط اذه لاقب روند هنس هحار ماعط نالوا اهتشا بنس هنذاو ساه
 لادو هللدم كفلا الاح ردیدآ رهشر هدننرق سوسرط هنذاو هع رل ةوهشال یا

 ردبس هدرکانب هسک ما هنذا علسوا هروک هنا كحراش رد رلکدید هندآ هلا هلم
 نب روصنم ردندیماسا هدننزو نيمآ ( نيذا ) رددآ غاطرب هدنب رق هکم هنذاو

 هدنساضق یر هدننزو روبص ( نوذا ) ردرلئدحم نذآ نب نسح ن یلعو نذآ
 دیف ردرل هبت كجوک چاقرب هدلح ما دبف یج هتاف ( تانذالا ) ردعضومرب
 هدننزو همرکم ) هنذولا ( رد هب ذا یدرفمآ ردس رق « هرادقم ليم نوا ییا هلبا

 , ريما ( نیرالاو ) هلنیتعف ( نرالا ) رد دحم نانذا نب نایلسو ردیدآ شوقرب

 لاقب : ردهنسانعم قفلطاشن بونلشنح هدننزو باتک ( نارالاو ) هدشنزو
 هدننزو فثک ( نرالا ) .طشناذا عبارلا بابلا نم اناراو انیراو انرا لجرلا نرا |

 هبوغا نوراو رونید همدآ دنمطاشنو داشو نش هدننزو روبص ( نودالاو ) |
 كاله ندیا لكا هلفلوا مس هکرونید هنشبنبب لیفو اس یا انورا هاقس لاقب روید |

 ( نارالا ) ردیدآ هدلبرب هدناتسربط نوراو هدننزو بتک رد نرا یھج رولوا |
 روند هوا لوق ىلع هنسهتخ یوش هنن یرلکدتبا ل هزانح هدننزو باتک

 عنصومر و هدننزو بتک ردنرا یعج رونید هنغاتب روناچ یثحوو رونید هیلفو ۱
 ین ردیبقل كرغص كکرا هلتفاعا نارا ةاشو روئلوا تبسن رق اکا هکردیسا |

 ینبم هتغلو لوق نالوا متا ندرشو زعمو مغ ةاشوو نوجخیدلوا ردبا بلط |

 9 یھج رونید هنغاتی روناج یشحو دوب هدننزو نازبم ( ناریملا ) زا ر
 تاهابمو رضف هدننزو لانق ( ¿ نارالاو ) هدننزو هلاقم ( ةنراولا ) یک جاصم ||

 تتسيا كنبا هغوب و هاهاب اذا اناراو واو 4 زآ لاقي: رد هنسانعم كليا |

 ( ةنرالا ) اییلطاذا ةرقبلا روثلا نرا لاقب ردنرابع ندنسمزق هکتبا هکردهسانعم |
 كج هحاو ابطر انبح یا ةنرا عطا لاقب رونیذ هنربس رباچ هزات هدننزو هفرغ |
 ربنپ بونلینق هدقدنلوا حرط هرجا دوس هکردپسا هئاد سنجر و روند هارش |[

 اکاو هدننزو ریبز روند یخد نیرا كلذک هدننزو یرابح رلربد یخد ینارا رولوا |
 ۶ ردهنسانعم قمرصا هدننزو نرق ( ندالا ) هلا هدحوم یاب رونید ید یبرآ

 )۳۰) عبار
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 هاهو حاره دوخاب یدلوا بقلم نوهکیدلبا دنفحو عاتسا ېکی رک یبیوب
 ,دننزو مدآ ( نئالاو ) هدننزو يارغ ( ةاذالا ) یذلوا بقلم هبنهج یو |

 نذالا میظع یا نذآو "یفاذا لحر لاق روند همدآ نوزواو كوب یراغلوف
 كنم ( نذالا ) نینذالا .ةهظع یا نذآ شیکو هانذا ةت لاغ و اهلي وط

 اذا هئذا لاش + ردهنسانعم یقفقوطاب مروا هغلوق هلئوکس كلاذو یصف |
 لحرلا نذا لاق : ردهنسانعم قعرغآ قلوفو هنذا باصا اذا لوالا بابلا نم

 نیدنس هفناط قیلاع هدننزو هنیهح ( هنبذا ( هنذا یکنشا اذا لوهغا ىلع |

 رد نطبر هلا هم وضم نھ ( نذاوم ) ردیعا یداور و ردیدآ هاشداب ر ۱

 روئلوا لکا هلفلوا ولع رولوا کوک یربا یک جیوه هکردنابنرب ( راجلا نذا )
 هدزوک یداعش"هلئوا هیرا شلرواف ردبطرو دراب ردتابارب هللا دم ( راقلا ¿ ناذا ) |

 هدیسراف اعفاو ردشلتا نایب هللا شوکتزرم هدنادرفم ینوب ردبا لیلحت یرو نالوا ۱
 ناذآ ( رارد نشوکناپی لغ رحم هدیکرت ردکعد یفلوق ناجح” شوکنزم ید

 ( دبعلا ناذآ ) رونلوا ریبعت 3 قاربب یلریکس هکردنابن یرلکدید لجل ا ناسل ( ىدلل ۱

 اغ هکر دهزسن یریلتشد سافلق ) لیفلان اذآ ( ردناس یرلکدید یکدود نابوج ۱

 یرلکدید یغریوق رفصو یغرب وق رطاق هکردرپسوب ( بدلا ناذآ ) ردفورعم |
 ندنغورف ابق ( سیسقلا ناذآ ) رونید يلاح هنبرلکدید ینلوقوبآ هدیکرتو زدناب |
 (بنرالا ناذآ ) ردبرلکدید یلزوک یسقسو ییوک هعجو میرم حدق هکردعوئرب |
 تروع لوطو یفلوق ناشوط هکردینوا ناقشباب یرلکدتبا قالطا كعم ینذخ |
 ردرسفم .هلا قبصل هدنادرغم ردنابن هنوکرب ( ةاشلا نذا ) رلردبا ریبعت یغاربب |

 تعاج هللا هدوهعم تاک هرزوا فورعم هجو ردسا هدننزو باص ( ناذالا ) |
 رولوا مئاق هنفاقم ناذبا هکرید حراش رونبد هادن نوا توعد هزامن ینیبسم |

 ۱ ماکت راهحو مالک ردموسم هرزوا قلوا مس ندنذأت هدحاصمو هتسانعم مالعا

 ] هتعرف هلماما تعاج هکرد هنسانعم هماقا ناذاو  یبتنا یک یفیدلوا ےسا ندریهجو |

 |[ للا نيم هدننزو لعفت ( نذاتلا ) ردنرابع ندکمروتک تملقا نوجا مابق |
 ] الا نذات لاقب : ردهنسانعم كمردلبب و مسقا اذا لجرلا نذات لاقي : رد هنسانعم |

 1 كلا ی یہ هدننعف هدام ر هلنلوص العا هسا مدا نالوا ریماو هلعا اذا |
 هسنکم ( ةنذخملا ) ددیب مف یدان اذا سانلا ىف ریعالا نذات لاقي : رد هتسانعم |

 عنحوم یا ةنذيملا ىف نذاأ لاق روند ههرانم دوحای هعطوم قجوقوا ناذا هدننزو |

 هلبعف كلاذو یرسک كنهرمه ( نذا ) روتلوا قالطا ههعموصو ةرانلاوا ناذالآ |

 عب رد هنشلیوأت ترکذاک مالا ناکن | روشلوا رکذ هدیاوحو ءازح هکر ددلکرب ۱"

 هکرلربد كمرکا نذا هدناوح هسید مرولک اکس هجکوب یعن ویلا تی, »دا و
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 هینأای ناک اذا نیذا "ناکمق نح لوسقت هلوا زولک یسس ناذا اکا ندفرطره

 كنهرمه ( ناذبالا ) یدا یعدن كساون وا نيذا ناو ةيحا لک نم | 1
 هنسن شوخر و هملعا اذا یالابو مالا هئذآ لاقب : ردهنسانعم كمردلس. ا

 :ردهنسانعم كما .عنمو هبحتااذا ىلا هنذآ لاق : ردهتسانغمكمربو بهمدآ رب

 هکای وک ردلمعتسم هنسانعم قلشب هنع روق اصاج رلتواو هعتماذا هنذآ لاقت
 هضعبف فجاد اذا بشعلانذآ لاق ردنا مالعا هللاحناسل یغیدنوطزو هغع روق
 هنذا باصااذا هنذآ لاق :ردهنسانعم قمرواهنغلوق كن هکر و سباپ هضعبو بطر

 هدننزو لبعفت (نیذأتلا) نا ینعع ن دولا نذآ لاق : ردهنسانعم قموقواناذاو
 كنهسکر و دمالعا رثک | اذا الا ناذا لاقب : ردهنسانعم كلبا مالعا قوح

 یسهلوقموص همدارو هنذا ك رع اذا انالف ن"ذا لاق : ردهنسانعم قمرو یغلوق

 ها هلازا یسانب انب ردهنسانعم كما عنمو "در ند رش بویمرو هرش

 راسو هناق قایاو هغسي برشلانع هدراذا هنذ | لاقت ردنا روتسو نذا
 “اذا اهل لعح اذا اهريغو لعتلا ندا لاش : ردهنسانعم كمروک قلوق هب هنسن

 قموقوا ناذاو هناذا یا هنیذأت تععم لوقت هنسانعم نذؤملا ناذا رولوا مسا نذأتو
 كليد روتسد ( ناذیتسالا ) اب عا اذا ةالصلاب ندا لاق : ردهنسانعم
 شوخرب هلئیتف ( ننالا ) نذالا هنم بلط اذا هنذأتسا لاقب : ردهنسانعم
 : ردهنسانعم تكملکید افلطم لوق ىلع كملکید كرەدىا بجعت بونلشوخ یزوس
 تكماعط هماشمو "هاعوا عم ععسا اذا عبارلا بابلانم انذا هلنذاو هيلا نذا لاق

 هایتشااذا .ماعطلا ةحارل نذا لاقب : ردهنسانعم قلق وزراو اشا هلکلک یسهحار

 وو رونید هفلوق هکردفورعم هلنیتعخ ( نئالو ) هلی كنم ( "نئال)
 هنع تضرعا یا هل ینذا تسل برعلا لوقنو هللا "دم رولک ناذآ ىج ردثنّوم

 مدتبا ضارعا ندنآ هکراربد مدنروا ندنتهج كنآ یرلقلوق نب یتعی تلفاغتوا
 (نذاو) اعماط یا هذا ارشاننالف ءاج لاقبو ردهبانک ندکعد مدلیا لفاغت دوخاپ |

 هنذانم ذخ لوقت رونلوا قالطا هتیلوقو هنیهضبق قحهشباپ هلا لا كنهنسنره
 هدندرو بالکن رو ناو هنورع یا زوكلا نذا نم ذخا لاقو هضبقم یا |

 زوسورلسا زوس هکر وتلو قالطا همدآ ندا لوبقو اعضا یزوسو ردمدآ كفاطر |

 لباق عتسم یا نذا نالف لاش رد واسم یعجو ا روئلوا ریبعت مدآ رلکید |
 نالوا هدنسیوقو كکرو هلیسهبخ هي بلقلا انذاو نذا مه لاقب و هللاق اب

 ما دوخاب نذاو ردهدنرب یراقلوق , هکر دن رابع ندهنسن كجوک یکیا ولفرط ییا ||
 راردبا عطق یشاط ن مر کد نیا هک ردبدآ قلابق هایسر هدنبارت هواعس نذا

 ترمّطح تک رد كت رلت ضحت ع هاا یر کلام نی شنا ( نتذالوخ ) |

۲ 
۰ 
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 ریغن اذا عبارلاو لوالاو يناثلا بابلانم انوجاو انجاو انچا نجاو ءالا نجا لاقي
 بوثلا راصقلا نجا لاف + ردهنسانمم كب رج ىج رح نحاو هنولو هممط

 | هغاکب کردهئسانمم هنحو هلال تاکرح كنءیمه ( هنخالا ) هقد اذا انحا |

 | هبا یاب ( ةتاصالاو ) هیدیددن كيجو یرسک كنءرمه ( ةناجال ) رونب |
 هروک هاب كحراش ردنیجاجا یعجج ردباف فورعم هلو ( ةناجالاو ) ها |
 | رکیاپ هدهمدقم یرمشخز ردفجهلوا رلباق یراکدید هیکلو رافثو ساط كویب |
 || هناجا هلعال هدنرب هناجیا هللا هبت یاپ هده شعبو یدلیا ریسفت هلا ساط |
 اإ یرسک كنهرمه ( ةنحالا ) هلهج دیدشت ردهناج"ا یصا كنسهلج ردموسم |

 | دقح یا ةثحا هله لاقب : ردهنسانعم هنیکو دقح هلئوکس كنهلمهم یاحو

 || ( نحالا ) هدنزو بنع رولک نحا یمج هنسانعم بضغ رونی هبهکیواو
 | انحا هنحا لاقب : ردهنسانعم قلغب نیکو دقح هبسکر ردردصم هارصف كنم ۱

  بضغ اذا هبلع نجا لاقب : ردهنسانعم قلراطو هدفح اذا عبارلا بابلانم ۱

 | هاداع اذا هنحآ لاقب : ردهنسانعم تاداعمو هعصاخم هدننزو هلعافم ( ةنحاولا ) |

 || رذیسا كالا لفوبچ دیشچرب هننزو خام هبا هم یاخ ( يخالا )
 ا هنسانعم یمق رونید هراباب هدننزوهیبحاص ( ةينخالا ) روندهزب ناتک قلاو |
 ٩ روئید هردوب هدنزو مرکم هلا هحوتفم هلمهم لادو هنکاس رمه ( ندولا ۱

 ۱[ كنهمجعم لاذو یدم ثكنهزمه ( نویرذالا ) ردتغل هدنظفل ندوم هللا. واو |
 رولوا یواخ هايس یک یواخ هفیطق هدنسهنروا هکردکحچ یراص ولردرب هلیعف |

 | رام ردبط روراح یعارم راربد کج یآ هنکویو زوک هرق هنکحوک هدنکرت
 | راردبا رثن هرجا یرلهناخ ینرلقاربب و راردبا رابتعا بونلشوخ كي ندنسهراظن
 )ولکنر شت آهکردیرعم یسرافنوکرذآ هروک هننای كحراش نلوا یوبشوخ كب
 كرل رمش ( ةناذالاو ناذالاو ) هلنیتعفو هلل مسک كنهزمح ( نذالا ) ردکعد
 عبارلا بابلانم ةناذاو اناذاو انذاو انذا *یشلاب نذا لاقب : ردهنساتعم كليب هليعق |

 لاق و لع ىلع اون وک یا۹[ هلانم بر اونذاف ] یلاعت هلوق هنمو هلع اذا |
 ۲۲ روتسد هدننعف هنسنرب همدآار هدننزو ریما نذاو نذاو یلعب یا ینذاب هلعف |
 :هروسکم مه ردنذا مسا ندنوب رونلوا ریبعت تكمری و نذا هکردهتسانعم كمريو |
 (غذالا) هلهحابا اذا انیذاو انذا *یفلاق هلنذا لاقب : ردهنسانعم هزاجاو روتسد هلا |
 روند هغلوقو یلعب یا ینیذاو ینذابهلعف لوقت رونید هکلیب ېک نذا هدننزو ریما |

 ] رونید هنذم ردوه»م یادن نوحا زام 6 درد یا ناذا نیذاو یک نذا

 || هنیراذکتلصمو معز كموقربوردیتسا یدج تكنیردپ كرفعج ندجم ندنین دو
 ۹ مج زیا 'موقلا نیذاوه لاقب روند

me 



 ردهدننزو نوبفا هکنویبا دوخای هدننزو رونت ( ن"ولاربد ) ردت دحم هکر نایفس
 هدنآ ردراو ترام یدازوا نوزوار بیرق ک | ردرتسانمرب هدرع نا ةربرح |

 هرزوا قلوا یربق مالسلاهیلعو انیبن ىلع كربمغيب ح ون هلغلوا میظع راعرب |
 هلااه رونبد هکشا یشید هدننزو باصس هلبا هبقوف .یات ( نانالا ) ردلوقنم
 نناو یک قنعاو قانع هلی كنانو یدم كەز ردننآ یعجج ردهلیلق تغل هانا

 ناناو ردعج مساوب هروک هنا كحراش رولک ها وانو اپ یکی لنت نو
 هد هل رک كنه زمه هدانعم ییا و روند هو یفیدروط كمدآ نکحوص هدنشاب وق

 هنب رزواكنآ رلهتخت هکرونید هحاغا نالوا کشود ینعب هنسهدعاق كنهفحو ردتغل

 یرزوا هکرونید هبایق لوش نالوا هدننغا كنويف نیقب يید لصخلا ناناو رولا
 هکر ونبدهبایق لوش نالوا هرحما وص لوقیلع هلوا قاطو زود بویلغب نوصوب |
 هلنوکس كناتو یف كەز ( نالا ) هلوا هدهرشط ینصنو هرحا وص ینصن |

 نتا لاقب : ردهنسانعم قلوا میقمو تبا هدربرب هدننزو دوعق ( نوالاو )
 قیص یمدآ هلئاف ( ناننالا ) تو ماقا اذا ینانلا بابلایم انوتاو اننا ناکلاب

 وطشا براق اذا اناا لحرلا نا لاقب : ردهنسانعم كم روب قرهثآ قیص |

 كنسهلوقم یججرکو یبلا رولوا ففخ اضعبو هدننزو روت ( نّونالا )
 هکرولک نیناناو هلی كنهزمه رولک نا یمج رونید .هننخلک م"اجو هنب رنورف
 ناغوط یکی هک ردهنسانعم نت هلیصف كنه ( نالا ) رج كءدد شم

 هکهتن ردقغوط سرت هکرونبد هکلا روهظ مدقم ندنبشاب یراقایا كفحوچ
 تنا لاقب : ردهنسانعم قمروغوط سرت یفحوج نوناخو ردموسیم هدنسهدام
 مارکا :( ناب ) رونید هرارب هجوب هانی( نالا ) هتف یس ات ةأرث
 ینعع ةأرلا تشآ لاقب : ردهنسانعم قمروغوط سوکنم یفحوج یخدو 9
 ( نئالا ) هد لبق هالحر جرخ نا وهو اسوکنم دلولا تدلو یا تنق

 نا: نلبصا یا نينا: رم لات روید هبوب یلوک هدنتزو ما
 یغلئخو قیص هدننزو هفرغ ) ةننالا ( ردمعباب هکرد میعن نا هدننزو باس

 نا یعج رونید صیع هثغلحاغا /ردس هر لوا هکهتن رونید «هنفلحاغا نالیغم |

 ندنظفل نئو نالوا هنسانعم منصو تب هلنبتعت ( نالا ) هدننزو درص رولک
 نا هللادبا دهم یواو هدعب بولوا نئو هلنیتعع یعج كنظفل نئو رولوا عج
 ( نحالا ) بالا [ انئالا هنودنم نوعدب نا ] ءارقلانم تاعاج أرق .هنمو اراد
 یا نحا ءام لاق روند هبوص شوا ریغتم یمعطو نول هدنزو بحاص هت 7

 ( نجالاو ) لینوکس كيجو یصتف كنهرمه ( نجالا ) نوالاو مطلا ريغتلا
 : ب :فاوا نىن یولو یطاساوص عدس زو و نوحالاو ) ما

 س ےک ی وک
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 ( هزمهآلصف نونا باب ف
(i) |نب هنبا لافب : ردهنسانعم كلبا تمې هلیوکس كنابو یف كەر  

 ۴ ی لابی وشرف هنزوب یمدآ رو همنا اذا یناثلاو لوالابابلایم |
 رجلا مدلانالافب : ردهنسانعمقرا رفندفهروطناف هدهرایو ههجوفب هباعاذآ نبا ,

 نروسلوا هلینهج رش كرکو ربخ رک رواد همدآ شوا تمبن(نویأف) دوسا اذ ۳
 لاق رولواكیدمم هلارمش هسرونلوا رک ذ قلطء رک اومشو اربخنوبأم وهلاقب |

 ( بلا )روشلوالج هنیساثعم ناکو یظ تمج هدريخ ارهاظ "مشب منا نویموه

 ایاعاذا نیا لاق ؛ ردهنسانعم تبيع وشرف هنزو یدآ ر ندوب هدنزو لی

 اب داپلها هکر دهام كلبا دسف ندنرمط تنهود نوععاتع بورشپ و ههحو ف

 یوشف همد ذخاۋبل ربعبلا قرع دصف اذا لحرلا يا لاقب راردبا هدنمایا طعف
 ردهنسانعم كلباانئو حدم كرهدبا داي ینفاصوا نساح كمدآ شملنا تافوو لک یو ۱

 هرثا یفتفا اذا هنا لاق ؛ردهنسانعم قعوا هاو هنوم دعب هحدم اذا هنا لاقب

 یجدوهدننزو لعفن (نأتلا) هبقرتاذا هنا لا :ردهنمانعقلوارظتنم هبهنسنربو |

 هدنلاد جانا هايم كنهزمه (ةالا)هرثا ىنتقأاذا هنأت لاقب :ردهنسانعم قوا هزیا |
 تلع ردهتسانعم هصیقنو بیعو ةدقعلا یا ةنمالا یثکدوع لاقب رونیدههمکتنالو ۱

 هکردهنسانعم فیصح لحرو بیعیا ةنيإ هبسحق لاقب ردذوخأم ندنو هدوهعم |
 هکر بد حراش رونید همدآ مکعتسمو نبتم یدشرو لقع ییعی یحاص تفاصح |

 . یمتنا ردکید طورض هکر دبلغا لوا فضیخ ردقو ییسانم هارو كفيصح |
 لاق : : ردهنسانعم هننکو دقحو روند دنا هح وب نالوا هدنزعا كنهود هناو |

 . دیارشو ماعط نالوا ظبلغو وب وف هدننزو فتك ( نالا ) دقح یا ةنبا هبلقق |

 لوق یلع هنتفو كنهنسنرب هلدیدشت كنابو یرسک كنهمه ( بالا ) رونید |
 اردلاعف ینزو هکربد حراش هلواوا هنیح یا هیفلا نا لاق رونید هنماکنه لوا |

 ابا هکر لیدلبا مسر هرزوا . قلوا نالسصف ینزو هلا لج هبهدای ز ینو راض عز

 ا لاق روند هماعط یروق هدننزو بحاص ) 0 الا ( رولوا ندنس دام ۱

 اا ناو ورع نب نابا ردندیماسا.؛هدننزو باصم ( نابا ) سباب یا نيآ
 ۲ ناو ردهدتنزو لاه زده رفتن یسهلک ناباو ردب رسا ثادحم هعنو ردندباحا |
  هدندرو هرازف یو ردراووصو قلامرخهدنا هکردبدا كغاطرب :هدنسیقبش رحاح |
  رونلوا قالطا هغاط ییا ( نانابا ) ردعضومر ( ناباوذ ) ردیدا كغاطرب |
 ] دزو هاك ( ةنابالا ) یدنلوا بیلغت هدعب رونید نابا هنبربو عباتم هنبرب |
 هاا لکو یا هتنابا قءاج لاقب : ردهنسانعم نارای و باحا عیجج هکردهلکرب |
 نا .هبسزو ریز ( نیا ) ردعنومر .هدسزو یبل ا ی اک ( با ) ۲

۱ 
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 روب م هکلوا ردا هلیمساو بونم هبهروب نم ردنرابع ندضرا كد هلحرم

 باذکلا ةلیسمو ررلتشم یرافلامرخ .رثک او دیزا ندنرارئاس كلزابخ شرا
 رونید هتهج كوا هما و مای و روند یاب هدنتبسن یدلیا ت وېل یاوعد هداروا ||

 نده زمه ءاب یخد هدرلنو ارهاظ اما: یا یماع و یناع نا لوق هنناجم زا و
 همدآ نالوا بایرفظ هتلامآ و بلاطم هشيمه هدننزو مظعم ( میلا ) ردهلدبم ||

 درز هدهحطب هدننزو تح )C هبلاطم ۳ مچ وه لاق روند

 (عونب)ردیدآ عضومرب هلیعف كناي ( لا ) رولوا یراقلاب كزاو فیطل رديدآ
 قرای ینراف هکردیسا انوطق رزب هلیحف كنونو كلاب ( میلا ) ردنطب رب ندع
 هدرلهراب هکر دیسا ید كنوا هقشب ر و ردهع یدرفم ردوراد یرلکدید نیم

 هکردفورعم هدننزوموق (موبلا)ردبرلکدید یواهزایوینواعق هدیکرت روئلوالامعتسا

 ۱ كفلّوم یدبا ماوبا لصا ردمایا یعجج روند زور هدیسراف رونلوا ریبعت نوک
 ندسعث عزلط رابنو ردق هسعش بورغ ندرجف عولط موب هروک هنناب هدرئاصب

 ۱ فنکک موو موب و فتکک موب موب و لیلا لیلک موبا موب لاق و یتا ردربتعم |
 ]| ربشلاق موب رخآوا ددش یاو ایاوذ موب و مایا وذ موو ردهلدبم ندای واواضیا

 ۱ هلن راربد ها مایا راب رعو ردکعد ینوک خس دوخای نوک ولتنحو تادش عب

Aیلانعت همعنب یا هلی مهرکذ لوقت ردهبرابتعا تیلعو تیلاح  

 كلا هلماعم هلا كلنوك هدننزو لاتق ( ماويلاو ) هدننزو هلاقم ( ةموايملا )
 هدنم هدننزو ماح ( مای ) مایالاب هلماع اذا اماو و ةموايم همواي لاق ردهنسانعم | "

 قاع هدنافوط هکرددآ كل نلغوا كنبرتممح مالسلاهیلع حونو ردیدآ هللیبقر
 ۱ ( لا ) ردیدآ .هلیبقر ندنالئابق شخ هدننزو بءوح )9( یدلوا

 لقع هدشننزو رجا ( مال ) ,نوسنج یا می هب لاقب روند هکلولد هلنیتعف |

 قاط و مهفالو هل لقعالیا مبل لجر لاق روید همدآ هری ندک ارداو منو

 وه لاق روند دمدآ یاضو روڼپد هغاط پرصو روند هشاط نيجي و زود

 ,a روند هرداپب و هنسانعم هنر روند هار لوجو مما یا مہا

 هداملا لها دنع هلینهش هیش ( نامچالا ( ردنا لولم ارا ماا دا

 راصما لها ینعپ هرضاطادنعو روثلوا قالطا هبهود لجمدآ شمرسا هلیبوص لیس
 لنسلا یا 2 هللاب ذوعا لاق روئلوا قالطا هنقنای هلیوص لیس هدندنع

 ( ءامیبلا ) ةرضاحملا دنع قیرحاو لیسلاو ةيدابلا لها دنع لوئسلا جتاهلا لاو |

 و ابف یدتچال یا ءا ةالف لاقب روید هناباب نایغلو یناجو تهح هدنزو ءارح ۱

 ج ملا رج هلوا بیا یحارمشنا و جرف السا هکرونید ههنسدیدشو طحف كبو |

 مرکلا هللا نوعب |
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 رحاه ( مراپ ) ردیدآ كفاطر هدنزو ربیز دوخاپ هدننزو ربفس هلا دیدشت

 هدیکرت هکردکچچ نورعم هللا هحوتفم نیس ( نوعایلا ) یدلبا رکذ هدنرمش

 | ( مثيلا ) روسشلوا قالطا هلابج همين هرزوا روکسذم هجو لوق ىلع

 | هدننزو بحاص ردیساپ یدرفم ردکس فبطل رولوا یعاونا روئلوا ریبعت نیمساب
 | ردقوب یربظن یربغ ندنظفل نولاع كئوب و ردهدننزو ماعو رحاه دوخاب

 هبیمغلب عادصو مفا هرلهدرواس وریپ یاعشتسا رولوا یعون یراصو شاب
 زیبم یدوسا رعش یرورذ كنفوعسم نالوا یروفو دیفم هنسهنمراع ماک زو

 ندجر برش ایلاونم نوک جوا هنسهبق ور ندنیوص كنکحج نالوا قوصسو
 هفمادلخ بونرید هایم كمالو كنه مع ( ةلبالا ) ردب رحم هدکلنا عطق ید ناقا

 هلعفا ویو انوص یا هليا هل تععسام لوقت روند هسسو هنساتعم تکرح رونید

 مل هانینعتف ( لب ر زدبسهنمه نالوا دناز ینعی ردلکد هدننزو هلعیف ردهدننزو
 | رحم رونبد هایرد هیدیدشت كيمو یصف كناب ( ملا ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام

 هنجرکوک ینابب مو رولک یلاس عج هنو یرسکم عج هن كنسهلک مو هنسانعم
 وصرب هدنسهکلوا دجو ردبدآ كنحشف یمخرتشا مو هنسانعم یثحو ماج رونید
 لوهجلا ىلع لحرلا م لاقب هنسانعع قشوا اقلا هایرد رولوا ردصم و رديدآ
 : ردهنسانعم یفلاق هرجا زكد لحاس هلفعثاط زکدو ميلاف حرط یا موي وهف
 | هدننزو باصس ( ماهلا ) هيلع یمطف رحلا هبلغ اذا لوهحلایلع لحاسلا مع لاقت

 ( مینا ) هنسانعم ىشحو ماج روند هنجرکوک یاب هدرنوب هلنیتعف ( ملاو )
 ] هاخ وناذا همی لا : ردهنسانعم كلنا كنهآو دصف یک کرک هدننزو لعفت
 نلدب تسدنآ هدعرش فرعو یدلوا لدبم ندهرمه ءای یدیا مأت یا هدمعتو

 یرللاو یزوب هکردلمعتسم هنسانعم قلق هیعرش تراهط هرزوا عورشم هجو
 لاقي ردنعفتم یدیعص دصق ردنرابغ ندکلیا حسم هغاربط هحعراو هکسرد

 دصق یخدوب هدننزو لیعفت ( ےچتلا ) بارتلاب هبدیو ههحو جسم اذا شیرلاریت

 : ردهنسانعم كمردتبا ےہ هبهتسخو هدصق اذا همع لاق : ردهنسانعم كما

 ( ماهلاو ةمايلا ) وه مجنف بارتلاب هبديو ههجو ج اذا ةالصلل ضیرلا مع لاقب

 هکردیعا كزیق لوش هبقلم هلا ءاقرز هماع و ردهنسانعم دعو دصق هلیغق كرل
 هافرز ندسغیدلوا لوک یزوک یدیا رروک یبهنسن نالوا هدهفأسم كلنوک جوا

 یرلکدید وچ هماعو رد ًانشنم كنلثم ۰ ءاقرز نم صبا « یدیشغلوا قالطا

 م
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 قلوا هماه یرحور دوخای یرلکیک كتيمره شییلادنعو ردهموب لوقیع راطرب
 یهتنا یدنلوا ینن : ندنفرط عرش. هدعد شما راردبا ماشت هلکناو و گز هرزوا»

 ( مایتسلا ) روند هاو رونلوا قالطا هنراكرسو سر كموق رب هماهو |
 مارتسم بلق لاق یک یلکوک قشاع روند هنلکوک ناربحو هتغشا ها زو فال

 لا ی ر و بوخ هد زو لا )ما ) 9

 ۳ نا هدننزو و هاما (تاھ) ا هد هلا رصق E وص ر 0 :

 مدار هدننزو لاعتفا ) مايتهالا ( ردهلدبم نده ءاه ردندناک موا سقف ا

 ماتیبال وه لاق : ردهتسانعف تعئر ود هنن هشت رط راکو تسک نوجسفن یدنک ||

  فص و هب همک نالوا نت روک موج هدننزو رجا ( ھالا ) لاتح ال یا همقنل

 هيف موجمالیا منها لیل لاقب رولوا ۳
 (متیاو) هلییوکس كنهبقوف یانو یعض كنا ( ملا ) ( ملا ءابلا لصف »)
 عونوم لصا دارفنا یا میو منی ھب لاقب : ردهنسانعم دارفنا قلزکیلاي هلنیتعتف

 لر طب هلا تاقو یرد كالغط ر مو می هکر لیدید رلضع و ردانعموب هدام

 رد رابع ندقلاف ٌسسهدلاو هدناناوبح و ماو ردص وصح همدآ یبوو روند دنلاق

 ردذوخام ندو یسانعم دا رفنا بولوا عوصوم هنانعموت یدارم ندنو كني 1

 )و( رولوا ندنفرط انا هدناناویحو ندنفرط باب كلين هدناسنا هصالخ ردکعد |
 ا میو یبصلا ےب لاقت هتسادعم قلوا ۳ لفط 4 ردصم هليعقو ی كنا

 ارق و زو ا ( متبلا ) هابا دقف اذا عبارلاو یناثلا بابلانم اجت و

 قالطا هب هنسن نالوا بانک یربظنو درف یا 8 وه لاش روند هب هنس نالوا

 تافو یرد هدنزو نارکس ناع و ۳ هربظن زیزع یا میت یش لاقب روئلوا
 ماتا یعج رولوا لئاز ندنا ےب سا هدفقدلوا غلاب روند. هبیص غلابات شالا

 لاق هدننزو هخشم رولک هقیمو هلتاعق رولک ه و هدننزو یراکس رولک ییات و

 تنوناخ هک تنم ( ماتبالا ) ابا دقف دقو للا غلبب ملاذا ناتو میت لفط
 ) E ( یاس اهدالوا راصاذا ةأرملا تغا لاق : ردهنسانعم قلبق من یدلو

 موم ارا لاق ا یعج روند هن واخ شلاق ملب یدالوا هدننزو نسحم

 :ردهن ءانعم قلوا هرزوا رونفو روصق هدشیارب هلنیتعف ( ميلا ) متايم ةوسنو
 بو رو سا مع آ هلعل رو هدلوو رتفو صف اذا عیار بارلا نم اچ: لس لاقب

 اردشلیا رارکت یی دفلم اطباو یا انا E وا |
 Drea یک م

 ( ماتبلا) مه یا متی هبلقق لاقب : ردهنسانعم نحو ره ليف تاپ ( من )|
 هر ا کرار همت هدب هک ا

e ا 
۰ 
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 لحرلا موه لاغ ۶ ردهنسانعم قلاس هئوا یر یتا مدآ نایلف و وا هدنن زو لعفت

 رونید هالسرا هدننزو دانش ( ماروهلا ) ساعللا نم همأر رهاذا موهتو
 هدنلوجصم هدننزو هلاخ ( ةماهلا ) ردبدآ هبرفر هدن هدننژو لاح ( ماهلا )

 هدنزو بارغ ( ماوهلا ) زونبد هناباب هدنزو هموح ( ةموهلا )ا ردبدآ هروکرپ
 روید هکلهنفئآ نالوا شراع هفشاع ندنندش كنبحو قشم هکرد هنسانعم مایه
 لاش روند همدآ كوب یثاب هدنزو نوها ( موهالا ) مابه یا ماوه هب لاقب
 هاب یبهماه نالوا هنسانعم شاب فلم هکرد مجرتم ةماهلا مظعلا یا موها لحر
 هدراذخأم راسو هدااباهن ردشماما زکذ هداروب بویلبا مر هژئسدام یه نالوا

 هماه كيرحن موهتو موهت ینح رلنلبارک ذ یغد هدهیایو هبواو هدنیکو هدهبواو
 مهماهاو ره یا وم وهنواوم وه ساسالاق اکرلش1:ا جی مصن هرزوا یفلوا هنسانع»
 هد رلهدام موهاو موهن فلوم رولوا شوا ندهماه یطفل موها سپ ساعنلانم

 . قشاع هلاعا ( نایهلاو ) هلبعف كلا ( ملا ) رولوا شابا تراشا هک ابوک
 كناح ( میهلا ) ةأر بحا اذا انایهو ایه لجرلا ماه لاقب : ردهنمانعم قلوا

 ( مایهلا ) ردمیها یدرفم شاطع یا ميهلبا لاقب روند هرلهود زسوص هل رسک
 هرلدسک نالوا كال هسوسو یلقو ردماه یدرفم ردهنسانعم قاشع هدننژو. نام و

 باس ( مایهلا ) نوسوسوم یا مابه مهو سوسوم یا مماهوه لاقب روند
 ]| بونا اماد بویمروط السا هلفلوا قشموب كب هکروسنید هفلموق لوش هدننزو
 هدنا کید دود هرطقر هکروند هلاسموق لقاربط یروفو هدرخ دوخای هلوا راقا
 هدننزو روبس ( مویهلاو ) ( مهلا ) ردنغل هدهلیعت كناهو هلوا رکج بودوب

 هدننزو ناشطع ( ناههلا ) ری یا موبهو ماه لحجر لاقب رونید همدآ ریعم
 هدننزو باتک ردمایه یفج رونید ههود شمارغوا هننعیم ءاههو رد یفدامو |
 هب هنونح نالوا ضراع هقشاع یتا ندندش كقشع هدننزو بارغ ( مایهلا ) |

 | نها نونج لاک وهو مایه هب لاقت رونلوا ریبعت كل هتفشآ كلمسرس هکرونید هنلاح |
 تهحو رونلوا قالطا هنابایو هلوح ٌسوص هدننزو ءارح ( ءاعهلا ) قشعلا |

 | ضر رب صوصخ هن هودو هنسانعم ءامهب رود یند هنابای نایشوب یناجو

 ( ةماهلا ) رولوا ضراع هلکسحا وص ناروط بولیکربا ندقوچ كي هکردبدآ |
 | هماهو زسا ردماه یعجج رونید هننشاب كناویحره ینعپ كئيشره هدننزو هلاح
 هکرد جرنم رد شوقی یروبشم ردیعسا شوق یرطدید یدص ندنراشوق هک
 ۱ _ردح ور مش هرزوا قلوارو نم رباط دایم ندهماح هدنش دح ةماهالو یودعال هددنا

 ۱ هشیم بولوا هماه یور كلوتقم نایقلا یماقتنا هکیدبارلردبا معز هدفلسرلب رع
 ۲8 ندلل روبط هماخو شعا ردبک بوجوا هدقدنلا یاقتنا شما ررغاچ وید یفوقسا

 رئاطرب
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 رلناویح یسهلوقم لیفو رغصو "مهلانم  هردص یف ددر اذا ربث زلا مهمه لاق

 | ردهن انعم لملسس هلسس قناقطو قوغو اقلطهو ردهنسانعم كد روموک

 هدننزو روغصع ( موهمهلاو ) هدننزو لیدنق. ( مه ) ردیدآ لجررو
 مهامهلا ) روند هراج ندبا دیدرت ینزاوآ ندسکوک ميهمهو رونید هنالسرا (

 قالطا هبیجغوق هدننزو دادش ( مامهلا ) ردهنسانعم موغوءومه هلیصف كناه
 ناو دیز ناو ثراحملا نب مامه ردندیماسا مامهو مات یا ماه لحر لاق روئلوا

 ینوک میصت هندورب هکرونلوا قالطا هننوک یعتچوا كدرب مایاو ردرلهباحع كلام
 مامه ۳ مججرته" دربلانم ثلاثلا موبلا یا مامهلا موي اذه لاق ردقحهوا
 قدصا ] ثیدلاق (ک رولوا لاعف ید ندنسهدام مه نالوا هنسانعم مزع

 طساو ( ةيمامهلا ) ماب " می وهوالا دحا نمام هال [ ماهو تراح ءامسالا
 ردیسهدرک انب كتهنسک مان سد ن روصتم هلودلا ماه هکردهدلبر هدنساضق
 ) نالوا یظع هدننزو هروفصع ( ةموهمهلاو) هدشزو هرات ( ةماهمهلا

 كنموق یدنک مدآ رب ( ماسلا هنسانعم هعطع ةرکع روند تسير وس هود

 ىع اذا نالف منسا لا : ردهنسانعم قمارغوا هننحخو درد هدننعع ی

 هنسئر هلیسان هرزوا رسک كنرخاو یصق كناص ( ماهمه ) هموق ساب
 هن سن زا هدکناپ )دنع یش قبا هسکر الثم ردلمعتسم هنسانعم یدنکو یدلاف

  ۲هکر د حراش هنسانعم یش قب ۸ رارید ماهمه هدنناوحب هسلیا لاوسوید یمدلاق اا

  1كم هلنوکس كلاي امهنیو یصف كنوئو كناه ( ةغبهلا ) ردلعف ها
 هغيهو ایفخ تاص اذا لحرلا ميه لاق : ردهنسانعم تلیوس ۳ تولسسهساپ

 هنسانعم نطق روند هغو هدننزو لفیص ( مهلا ) ردبدآ توا عونرب
 ) ی رلکدلیا نوسفا نوا ریست كب ع ناوسسن هدننزو هعله ( ةغهلا
 روند هبامرخ هلنیتعف ( هل ) رونید هرودو نیکرجو تقلخدنو روید هغ و

 هلکفلیوس هجای كب هدننزو موزبح ( مونیهلا ) ردبسا امرخ سنجر لوق ىلع
 ء ايق ( مانهوتن ( مهفا مالک وهو مونیه هقطن لاق روند همالک نابغلوا مون

 هنزوب جا كرب هدننزو موق ( موهلا ) رد هلیبقرب ندنلئابق نج هدشزو

 هبنارم هدیسراف هکردفورعم ءاودر سوغا موه هنسانعم ضرالا نانطب رونید
 و هدنادرفم ردرئوم هدراردا یو و ن اب نالوا هد هناشم راربد

 قروو هیبش هنیسایو قتمرقو یراص یجچو یتقو هجئاو هنادرب قاس سولا
 هنراید رحم رلضعب و ردموسم ود ردندنعاوئا درز ناوغرا ردرهثرب هدرخ

 سوح ردرجش رب هیئش هنیعای هدناهرب و رلیدد ردنیعساي هنوکرب صوصخ

  1هلغلوا ندنرلننآ قعوط هدنرللا ندنغوبح كنا هدنماکنه همز یسهفلاسط

 "|| متهتاو]) هدننزو لیعفت ( م وهتلا ) رد نیبمود یدلوا فاضم هنی رایدنک (
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 ردبسا یسرف كيمک نب ناب زو روند هنالسرا ماهو ینه عام دب یا مامه
 رونبد همدآ ناشیذ نالوا مب رکو یو ردام یغدوب هدننزو رار ( ماهمهلا )

 دف یسلرفج هلعف هدربض هلیعفو یرمسک كناه ( ةمهلا ) رونید هالسسراو "
 هب لاقب : ردهنسانعم یوهو قوشو عبط لیمو رونید هصوصخ ناثلوا هداراو |
 هل راه ( ةمهلاو ملا ) یوهلا اذکو لعفیل ما نم هب هام یهو ةقداس ةمه أ

 رولک تام یعجج شرک ید ینوم رولک ماما یعج روسنید هب ینافربپ هلی مک |
 هال ( ةمامهلاو ) هلی كناه ( ةم ومهلا ) سابقریغ رولک مامهو ۱

 ةمامهو ةموم لحرلا ره لاقب : ردهنسانعم قلوا ینافریپ كب ردرلردصم هدننزو

 ماطف كلذک ( مامهو ) هلفا الو كلذب مهاال یا مامهال لاقب ردکعد ملا مرعو |

 ءاج لافب رکذپس اک ردلبقتسم لعف ندهمهم» هکردلمعتسم هنسانعم مهمهب هدننزو |
 هنسانعهدصقو مع یسهلک مامهوبشا هروکهننای ثاحراش مهمهب یا مامه دیز |
 ردکید ةمهال یلوق مامهال سپ ردلعف منا ردرلردصم «هنساتعم ههو مه نالوا |

 صيفنا هلکء الیا دارا یی هلص فلّوم هلغلوا موسم هلت رابع یل مامحال ةد ااا

 ۳ نکلرولوا لعف مسا ېد ندهمهم» كلذکر دیطافسا حسان رف دوخای ردشلیا ۱

 لعف مسا هد هنسانعم یدنکون یدلاق ماهمهو ردموسم هدنناونع ماهه هدهرئاس ۱

 (كتمهو) هلی كنهددشم مو یصف كناه ( كم ) رکذیساک ردلمعتبم قروا |
 لاقب ردکید ردیا تیافک اکس هکردلمعتسم هنسانعم كيهاو كبسح هلرسک كناه |
 E تر ی yA لحر نم كتو تم لحر اذه |

 نین قر هلوا مسا هدنزو لیعش ( میسهتلاو ) هدننزو ریما ( میهن ) رارد

 رومغب قوج یلقن اغاص هدننزو روبس ( مومهلا ) هنلوا برش نی زنسقلوا |
 * فیطلو لزوکو رطمل بوبص یا موم بام لاش روند هدولب ندا لارا |

 ةربثكلا یا مومه رثب لاقب رونید هب ويق قوج ېب وصو روتید ههقا ولشب روب |
 هلزاز ( ةمهمهلا ) رونبد هغلشماقو هغلزاس نانلاص هتوا یرب هکدسا لیو ءالا ۱

 نکل بودضبا بطاح هک هل وش ۳ هجای تك یزوس مترو

 اذا مالكلا مهمه لاقب رونلوا ریبعت قعادلروم هدیکرت دنیا ےھف یتعوهفمو لأم ۱

 چو ۱

 ر

 ۱ فبعض رطم یا ممهنو ممه ۰ هامتسلا ق لاش روشد هرومب فبعن یک

 ۱ .درغوب زونه نکل بونلوا عج  هنم ولط قبای هکروتید هد وس لوش مو

 1 . لغطلا تمهمه لاقب : NEES قلاج ین نوجا TEN یقعحوحو هافحا |

 ی _ :ردهنسانعم قمادلریخ هلغعافبط توص ه هدسکوک ندو نزحو ایوصب تم ون اذا :

۱ 

 | دصق هکردهنسانعم مهاال هدننزو ماطقو هللا ین فرح ( ماال ) امهراساذا |

۱ 

۱ 
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 روند همدآ لوک او تالاملاود من دیس یا "قله لحر لاقب هلوا رولوا لمم

 هدرلن وتهدنن زوساط رق (ءاقلهلاو )هدننزوطبلع (مقلهلاو) هدننززوهساط رق( ةماقلهلا)

 ردندآ لحرر و روندهنرلسراو رو دهمدآ نوزواو یربا هماقلص و رون دهمدآ لوک ۲

 رواکمومه یمج ردن انعم هودناو نزح هلدبدشت كيمو یصق كناه ( مهلا )

 هلاقش روند هرص ورصخ ناتلوا موصل و مزرع هدن ور دو نزح یا مه هدخا لاق

 هج رک ردهنسانعم مزعو دصق یبکرت همه هدارو هسفق ۵ مهاموهو میظع مه

 .یلاعت ه وق ناک ردشمل لا مسر هد راسب نکل یدلبا رک ذ هدارو یاتنعمو فل وم

 ردمه جج هل رسک كناه رده رسا ندنآو هالا [ ای مهو هبتمه دقلو ]
 هبه لاق : ردهنسانعم كليا كانغو نورحم هلناصف همعمو مهو هدننزو بنع
 ِ لاش زد ۹: ساتعم ترا مهو هن رح اذا لوالا تایل نم و اھ صالا

 قغاصدوس ندهعو هم بهذاو هباذآ یا هعسح مقسلا مه لاقنو هباذا اذا شا
 بارطنماو تجز ینرثک ,كبكنیدوس ۵ هقانو هبلح اذا نیل مه لاقب : ردهنسانعء

 رعت ضرا تاربشح و اهدهح اذا هقاشلا زرغلا يه لاق ۳ رده انعم كمرو

 شرالا شاشخ تم لاق : ردهنسانعم جروب بوک هدنزورب راروناج نانلوا
 لا نور یدو هلل رسک كلمه ( مامهالا ) تباد اذا یناثلا بابلانم اھ
 شا مها لاش ردهتسانعغ قذوا ینافریپو هنزح اذا الا ها لاقب : ردهثسانعم

 همها لاق ٠ ردهننسانعم قلوا نوزح هدننزو لاعتفا ( ماقهالا ) اهراص اذا
 هنسانعم كلا مادقاو مایق هشبارب هکربد حراش تغاف هنرح یا متهاف مالا

 ۱ یس وقم عا هدنن زو لاعشا ) مامیمالا ( ردیم زال كنانعمو ماها نالوا لوادتم
w 

 قلوا ینافریپو باذناف هباذا یا مناف محلا مه لاقب : ردهنسانعم كفرا هنسن

 اقلطم هلیددشن كيم ( ةمتاهلا ) اهراص اذا عیشلا مینا لاقب : ردهنسانعم
 رس نالوا هنسانعه بند هرزوآ یفیدنلوا رک ذ رولک ماوه ىج روند هب اد

 رلک یدلوا عياش هدضرا تارمشح نالوا فوم هروک هنناب كحراش ردندنظفل

 لعفت ( معلا ) ردصّوصخم هراتلوا مسلا تاذ هماس هکهتن یک برقعو نالیو
 هدبلط اذا *یشلا معین لاق : ردهنسانعم كما وعتسج ییهنسنرب هدننزو
 لاق + زدهنتسانعم كمت یتشاب كمدار و ردشلیا رارکق یو فلوم هسکو

 هنکروا هود نالوا شه را ندلازهو فعض ( موماهلا ) هالفاذا هسار ممیت 4
 بورا ندراقو روند هغای شعرا ندجكروا هدننزو بارغ ( ماعهلا ) رونید

 كلم لاقب رونید هیلاوو ههاشداپ هم نعلا یوقو همهلا یظعو رونید هبوص ناقآ ر 3
 ناشیذو دیس نالوا درغاوحو ید“ بولوا رداهب هدنسفنو ةمهلا یا ما 1

 نو هام



 ۱ _تصصتت تس 1۱0 ته تست

 كد لک هرم مزب دارم هکردشانب هزب ییدنک نس ینعپ انبلا كسفن مس هلفلوا
 ینذح فلا هل ردق نوکس هنب هدمال هلببسح یوا ملا لسالا ق هدعب رولوا

 رد واسم ینژمو رکذم یممج و درفم یدنلوا لامعتسا ېک هطبسب هلک بوئلوا
 ارحا هنسارحم كنس هلك هر مئوسو ردفرصنم رغ هکر د هدندنع نو زا و و

 مزالو ردببک نوبزاجح یخد دحج لهاو رارید نمملهو یلهو اولهو رله را ردبا |

 هلمال هکرولوا هاکو ردکجد كروتکورپ هکیک ءادهش لهو انیلا ملح رولوا یدعنهو |
 رلرب راه بولوا قحال هلقثم نونو ېک كل تبه روند كل "وه بونل هلص |
 نال" هدننوم ین و رکذم ةبنثو رولوا موعضم هدنعجو روسکم میم هدنلنومو |
 "وه اکم هسکرب و هلغیفخ كن هربخا نون رونید نائل هدننوم مجو رارد |
 هبهربن ییعب هلیعتف كناهو كنهزمه نسرید "ها م یلا هدنباوج هسید اذکو اذکی لا |
 هرزوا یلاح هاه ردففخم ندنّس هلک "لا ام یلا یدبا لا م یلا یلصا ردکعد ملک |
 ږکلاپ هکرولوا هاکو "سرد هلهاال هدنباوج رلهسید اذک "له كلذک روئلوا كرت |

 مالو موعض* هرم اضهبو رولوا موعضم مالو هزه ؟ضعبو رولوا موعضم هزم
 یفیدلوا موس رم هدیرعلا ناسل هکرید حراش هنسانعم هکیطعا ال رولوا روسکم |
 ندنس هلک ۸ هلبا هببنث ءاه هرزوا روکذم هجو نییرصبلادنع یسهلک زه هرزوا |
 لامعتما یک هدرفم لک هدعب ردبکم ندنسهلک ما هللا له نییفوکلادنعو ردبک |

 دج لهاو متو ردفرصت» ريغ هلغلوا ما لعف مسا هدندنع زاجح لحا یدنلوا |
 هدندنع زاجح لهاو رددناز یاه ردفرصتم یک یس هلک در هلغلوا لعف هدندنع |
 هدندنع نوبدجو می نکسل زلوا لخاد یمیرب ند هغیفخ و هلیقث نون کا |
 لاسعتسا نوا توعدو رولک هد هنسانعم طعا یس هلک لهو رؤلوا لخاد |
 كفلۇم سپ رارد كل "له هدننعرعم توعد هماعط یدآ رب الثم روتلوا ٠
 هلغلوا هنسانعم طعا یلوق اذک هو ردهنسانعم لاعت ىلوق اذکو اذک ىلا "له |

 هدننزو هحرحد ( هملعلا ) هنسانعم هکیطعال رونبد هلهاال هدناوح
 لاقب : ردهنسانعم قحرغاچ هننای وید له یمدآرب هدننزو مارکا ( مالحالاو ) |
 . | هاب وید مه هکر دیباوج ,كنظفل "مه هلنیتصف ( هلا ) اعد اذا هاو هل |

 .  داج لاش یک من ردکعد مهلکو مءهراو رداوح هلتعاطا همدا ندا توعد

 چړز ( مدلهلا ) ردهدلبرپ هدناتسربط هدننزو كن ( لها ) هعاطا اذا همل |

 لاقب روند هبه نوغوب و نیلاقو رونید ههلک ولاع نالوا وللب یرلاع هدننزو |
 ( مقلهلا ) ظیلغلاق اجلا دبللا اذکو عاقرلا رهالا ءاسکلا یا مدلهلا هل طب |

 رونید همدآ دنم روزو یوقو روند هنروع ولشاب هدننزو ج رز هلفاق

 ناشیذو دیس لوش هدننزو بدرا ( عقلهلا ) روند همدآ مماو یرلدروآو *
 مەھ - س س س صج



 روند هنشوق هود كکرا نوزواو رولوا هاکح ینوص ندا روهظ ندرغو |
 : رد هنسانعم كلنا راك اخو رهق هدنازو لعفت ( مقبلا ) رونید هرکد عساوو |[

 ۱ ادا ماعطبا قم لاق ةه رد هنتسانعم قو هرقل كوي ويو هرهقاذا هو لاق

 ا رونید همدآ نوزوا كب هدننزو یار ,دیح (( یامفیهلا ) اماظع امقل هعلتبا
 وکو ا ربل بلا تیکت لا اش 5 ۰. ردهنسانعم قلقی بوکوح ان . راسو وہق هدننزو لعفت 3 اه

 قار ن یب ردییو هأربنسا اذا هکچ لاقب : رد هتسانعم كلا ازتساو تم دیناذا
 لاق :*رذ هنسانعم قلاصو اکرادتم هنعط اذا همکپن لاق ۶ رد هنسیانعم كرود

 لاقب : رد هنسانعم لک هینخ بونل هکی وا كب همدآربو رتخت اذا لحرلا مکهت
 كليا فسأت بودا قاناهشب ههنسن نالوا توفو هبضغ دنشا اذآ هیلع کهت
 هد هحرد ترم رونک تقاطو ماكنت اذا تئافلا صالا ىلع ممت لاق : رد هتسانع»

 قاطبال اریثک یطم اذا رطلا کهآ لاق ۰ رد هنسانعم قاي زوي ۵ طارفا

 ۰: ٌةنوکهالا ) ینغت اذا لحرلا کهت لاق : رد هنسانعم كلا ینغنو برطو 1

 هدننزو لیعفت ( ےکھتلا )> رد هنسانعم ءارهتساو مزه ردعما هدننزو هوا
 |( مكتمل هل تینا هل نمک لوقت ردهنسانعم تللا ینغنو برط نوا

 کت یا کر سم لحر لاق رود همدا رتکتمو نيب دوخ ليس هش لعاف

 ربرش نالوا روشرود بوشیربک هب یعیالامو هدوپب اگاد هدننزو فک ( ۳-1
 - ( ملهلا ) هینعبالام ىلع متقم ربرش یا مک لجر لاف روتید هراکهزرهو راکدو

 هلن رمسک ) نامهلا ۳ قنصال یا مله یش لاق روند هش نافشیاپ هدننزو ملا

 ( نالعهلا ) نوسلوا ىرئاسو نوسلوا كتا رونید هبهنسن قوج هللدیدشت كيمو
 شعتپ هلپسی رد هدننزو بارغ (مالهلا ) ردهنسانعم ناله هلیضو یصق كناه

 دبربتو شلزوس یغای تماعط یرات دید شآ یفکا لوق ىلع رونبد هتنایرپ یغازو
 هیدغآ ماله هکردموس مم هنوکوب هدنس هجرت نینمّولا ةفحص رونید هن وص شوا

 هدلحرب هوا رطاقن: ییوص بودانیق هللا زوطو وص یلاثما یغازو ردندنعاونا
 هلا هکرس ی هدراب لوق دوخ اي هراح لوقب ءاضتقالا بس و راردبا رت |
 یلاعفا راردانیق هللا هکرس لوا یروب نم مل هزکسندقدقیچ ند هکرس بودانبق ||
 هکر وند نب رلکیک اط هیت ( زهلا ) ردمبا هنجازم كلوقن نالوا هفاضا ||

 یوم رونید همدآ كوو قلاص هدننزو بنق ( هلا ) روثلوا ریبعت رب وج |
 متحا لاق : ردهنسانعم كمردیک یی هنسنرب هدننزو لاعتفا ( مالتحالا ) رد هله
 هززوا كن هددشم ممو یعض كمالو یعف كناه ( له ) هب بهذ یا هب
 هک یدبا ماه ىلضا رد هتتشانعف لاعت ردکعد لک یر "رد صا لعف ا ا

 سا لعق e بجا مج هک ننس هدام دی و ردهیما ا لب 1
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 بولوا یرغوط و زود یرلوکبا دوخاب قلوا ولکنرد ېک قسدواف هبرب یرب
 هدنروسوب ردندییاعم و و ردئرابع ندفلوا كب یرعا یرلناب یرفوب كن راف
 (مضهالا) رونلوا ریبعت یلکوایکلی و یلنرافیلب رولوا زسنادیم کواو هحزآ ینراف
 مهو ءا هدناب ْوم روند همدآ ۳ هنآ نالوا هرزوا روک ذم فصو هدنزو رجا

 فططلاونطبلا صجنا تناك اذایطهو ءاعضه ةًأمالاقب یدنلوا رک ذ هکه تن رونید |

 مهو رونیدهمدآ نالوایلغیرلشید كوا مها و نیبنلا رافجا هلق عم کن
 نولکوس یکشملکچ ندهدح یغد و ( موهلا ) روند هراف نولکوس یک |

 ماه یش لاقب رونید هب هنسل هعگشوک هدننزو بحاص ( ےضاھلا ) روید هن راق

 هلدودو یانالوا ندشماق هدننزو همظعم 1 ةيضهملاو هموضهملا ( ةواخر هبف ىا ۱

 ( منهلا ) ایزی ىتلل میضه و ةضهمو ةموهم ةبصق لاقب رونید هنسهلوقم |
 رونید هنسهنروا كنهود و روند هنمرا یلقارونوا قجلآ هلرمسک و یصف كناه |
 | ؛رمه (هلبماضها) رولک موضه و ماضها یمج رونید هروخ قحهنلوا ریخت و |
 | همظعم ( هیشهمون ) روئلوا قالطا هنبرلهبرق كرهش ما هلاست هلا هحوتغم |

 بیکرت هللا لابو كسم هکردبعا بیط عونرب ( ةموضهلا ) ردتعاجر هدننزو
 | روند هماصط نالوا بتم نوا تیم هدننزو هنیفس ( ةيضهلا ) راردپا

 رلبابحا نوکجوایکیا هبهناخنالواعقاو تیم هکردنداع هدناتسبرع رولک ماضه یمج |
 | یراترضح لسو هبلع هلا یلص مرکا لوسر هکهتن رلردبا لاسرا ماعط رلوشموقو |
 | ( هییضهلا ) رلیدردنوک ماعط هنس هناخ هدکدلک یربخ یتداهش كرابط .رفعح |
 || نولوق كنهود هلرسک كن همه ( مانمهالا ) ردیتتا عضومرب هدشننزو ه ریز |
 عاذجالل لبالا تعضها لاق : ردهنسانعم كع یرلشید یربغ بوشود یرلشید |
 یداورب هدننزو عذح ( نه ) اهریغ علطو اهضاور تبهذاذا سادتالاو |

 ءاط و یضف كناه هک ی دليا توکتس ندنسهدام مطه فلم هکر بد مجرتم ردیعسا

 ریسفت هلا مضه تعرسو تبث هدنباتک مان ریث"رد یطوبس رد هلیئوکس كنم ]
  لها بارش یف ةربره یبا ثیدح قو ردموس هل رابعوب یخد هډ هباو ردشلیا
 | متهلا ةعرس مطهلا ريئالا نا لاقو [ مهماعط مطح هنم اویرمشاذا ] ةنبا |

 ءانب .هنغیدلوا هیلصا تغل فلؤم سپ ءاه ءالا تبلقف رسکلا وهو مططا هلصاو |

 لبق نامطحالا ىواضببلا ةيشاح ىف اي ركز مالسالا جش .لاقو رولوا شمال تب

 مقح لاقب ۵ ردهنسانعم قمقجآ كب هلبحف كفاقو كناح ( مقهلا ) نالبح ام |
 كب هدننزو فنك ( مقهلا ) هعوح دتشا ذا مبارلا"بابلا نم امقه لحرلا |
 | قالطا هایردو روند همدآ لزکا هدنزو فج ) مقهلا ( روند همدا شحا |

 | .نکردوب همقل و روند هندتلروک كزکد هدشنزو ردیح ( مقیهلا ) روتلوا |
 —~ a ی اد
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 ( ةيمصبهلا) روند هنالسرا هدرلنوب هدننزو منعنغ ( یصعصعلاو

 یصیهلا نب دجحم هک ردهقرفرب ندنسهفئاط هبمارک نالوا یلزتعم هدنزو هب ردیح ||
  كهسجعم داضو یصف كناه ( مضهلا ) رديع ایشاو عابنا كنهسک ما

 ءاودلا مضه لاش : ردهنسانعم كمرکس یاعط نالوا هد هدعم هلیئوکس ]|
 ندهدامو ءابطا نیطاسا هکر د جرام هک اذا الا بابلانم یسه ماعطلا ۱

 توق یدب هدیاسنا تعیبط هک ردو یعضوت رلیدلیا عب رفت هعغاح و
 هک اه هعب را ما دخ رلیدید ردمودخ یحواو ما دخ یدرد رلیدلیا نييعت |

 هدعوج رد هدل "ومو هبذأع و هيمان هال مودحو رد هعفادو هکسامو هب ذاجو ۱

 ( .هدننزو دادش | :

 ر پے یھ ی اع جا
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 لعفلاب ندب دتغم هکر دا ربیغت_هلاحر یادغ هکر دن "وقر هاه رونید عبس عیابط
FTI e ردحورشم هدنلع هک هش ردراو یسهبنرح شب كنآو رولوا حلاص هفلوا ءزجر. 
 كمانی زسنآ هنب رزوا ندلحم كسکوب دوخاي كلا موجه همدآ رب ن زسنآ منه و |

 بصغ ییلامای ینقح همدآ و طبهوا مج اذا مهیلع مضه لاقب ردلمعتسم هنسانعم |

 (مانصتهالا) هبصغو هلظاذا انالف مته لاقب : ردهنسانعم كملپا لظ هلا هرداصمو

 كلا ون هلبصغ یلام كمدآرب هدرلنوب هدننزو لعفت ( مضهتلاو ) هدننزو لاعتفا
 لام هدننزو ریما ( ےضهلا ) هبصغو هملظاذا هعضهتو هعطتها لاق : ردةنساتعم

 یرلروکوبو زود ینراق هکرونید هنوناخ لوشېضطهو رونید همولظء نالوا بوصغم |"
 نوکوس اک او هلوا یک یهسو رس لاهن هلغلوا هحزآ یرلتا كسب راناپو فیطل |

 صجنا یا مینصه ةأما لاسقب رولوا فصو هدنراف یسلپ واو رونلوا ریبعت ولنراق "

 لوش و صجا یا میضه نطب لاقب و نيبنجلا رافجتا لفاو عشكلا فیطل و نطیلا
 یرب یر, یک هبنن بولوا هرجا یغوجق زونه هکونید هنکجج امرخ قدطجآ
 یطنم مضهنم یا 1 مینعه اهعلط لخو ] یلاعت هلوق هنمو هلوا شعثریک هدنصا

 را رد دهم وضهم روند هنسهلوفم دود و یاب نالوا ندشماف و "فا فوجق ۱

 هدادیب و لظ نالوا هل بتهج بصغ ردعا هدننزو هنیفس ( فیض ) رك ذیساک لآ
 ماعط ماه هدننزو روبص ( موناهلاو ) هدننزو دادش ( ماضهلا ). روتید ۱

 هدرفاوجویرک نالواردیا لامقاغنا و لذب و هنسانعم شراوح رونبد هباود نالوا _
 ابدلاب دوج یا موضهدب لاقي رولوا فصو ید هبه رک دب موضه و رونید
 | هلنیتعف ( مضهلا ) رونید هنالسرا موضه و ماضه و هلنیت رولک مضح یمچ
 هلغلوا هجزآ یرلتا كنيراناي و فیطل یراروکوب قرلوا ولنراف نولکوس مدآ رب
 اع الغلا مضه لاقب ۰: زد هنسانعم قلوا یهسو نوزوم یک شملکج ندهدح

 هدنعسق تآ و هیبنج رافجا "لقو هصثک فطل و هنطب صجخ اذا عبارلا بابلانم

 ولفرط ییا بویلوا ولنادبم یرانای یرقوب كننراق و بولوا یرغوط یرلوکیآ
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 | كلنا مارکاو میظع همدآرب یغدو هدننزو لبعفت ( میشهتلا ) 4 اهنضتحا یا |
 ۱ دبق نا هدننزو بحاس ( مئاه ) هاسلخ# و هم رک | اذا همه لاقب ۶ ردهنسانعم

 ۱ ندنکیدلبارمنه موقرم یدبرت لوا كا زد ور یا ردبلطلادبع وبا هکر د فانم

 هلوا شافوا یرلکک هکروثید هنغیراب شاب لوک ( ةعشاهلا ) یدلوا بقلم ینا
 شمالباهاا و ربثا" هکبک هففوب یرلکدبدشارف نکل بوریف یکیک كاب لوفیع
 | رلکیک هقفوب لوا بوئلوا جارخا بولغاط رلکیک هلغمزیف یرلکبک دوخاب هوا |
 ۸ و مطظعلا تعشه وا ملنعلا تعشه تناك اذا ةعث اه ةصش لاش هلوا شلرا ىد |

 | موشهم (میشهلا ) هشارف نیابنو جرخا و شفنف هتعشه وا هشارف نابتی
 هزب ر هی ر بوئلءهراب هکرونید هفلتوا یروق لوشو یدنلوا رکذ هکر دهنسانعم |

 | وهو میشهلا ةيشالا تعر لاقب رونید هفلتوا یروق افلطم لوق ىلع هلوا رولوا

 فبعط یندب و رونپد هنسبروق كئیشرهو "الکل ک سبایوا مسکتم سبای تب
 (ذهشهلا) ندبلا فیعضلایا میشهلحر لاقب رونلوا قالطا همدآ ناوتاو نوبزو |
 | هک رونید هنوطوا یروق لوشو رونید هنمرا شعروق یرلحاغا هدننزو هنیفس |
 هکردندانعمو هلوا نکع كلنا ذخا هسرولوا هرزوا هجو هنره ینا یجعوطوا |

 | ناسحا اکا لاح یاب زیا غیرد هنسن زکره ندلئاس ردج رکو یضس تیاغب نالف |
 | شوک یغاربط هلنیتعف ( منهلا ) راریدمرک ةهش الا وهام هدرب كحد ردا |

 | ( مشهلا ) ردیدرفم مئاه رونید هرلهسک نغاص دوسو رونید هرلغاط قشمویو
 | هکلد رغاوج هدننزو بانک ( ماشهلا ) رونید همدآ درمناوج هدنزو فتک
 | ردبدآ ثدحم زوناو ردبسا هناع شب نوا ماشهو دوج یا ماش هبلاقب رونید

 | هدننزو حاتفم ( ماشهلا ) ردندحم هکردریشب نا هدننزو ریز ( میشه ) |
 (ذعشعلا) لازهلا عيرس یا ماشهم ةقا لاقب رونید هبهقا نیلنویز بونص كباچ |

 | یرلقاربط كنیرب نالوا قلشاط یکفوکبولوا یلفاربط قشموب تكغاط هلی كنا
 رونبد هنسیک غاط هلاصف ( ةعشهلا ) رونید هنسلغاط پولوا درخ یرلشاطو
 ءاسا هدننزو ثدحم ( مشهمو ) هدننزو ردبح ( مشیه ). رولک تاعشه یعج |

 ردیسهدرک انب كنهفيلخ حافس ردهدلب رب هدننلیا هفوک ( ةيتشاهلا ) ردندلاجر
 ردیدا تبوصرب هدنسقرش هبع نخ هدهکم قی رطو ردهدلب ر هدنساضق یرو

 هدننزو هلحرفس ( ةمشعشهلا ) ردهبصقر هدهماع هدننزو همظعم (, هعنهم ) |
 لاقب : ردهنسانعم یمربق هلینوکس كداصو یعق كناه ( مصهلا ) رونیدهنالسرا |
 هکر دشاط عونرب هدننزو ردبح ( مصیهلا ) هرسکاذایاثلا بابلانم اصه همه |

 رونید همدآ دیدشو یوفو رونلوا ذاخا هقح ندنا رولوا زودو نیلای تیغب
 (ماصهلاو) هدننزو ربنم( ممهلاو ) هدننزو در ) ےدھلا ) روند هنالسراو |

 س
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 | (مازهو ) هدننزو حاتفم ( مازهمو ) هدننزو مظعم ( مرهمو ) هدننزو ربنم

- 

or 

 تلظ هليعولط رب هد زو دوعق ( موزهلا ( ددندلجر ءامسا هدننزو دادش | _

 یرب دوخاب ینشاب كنا رالافطا هکرونید هحاغا لوش هدننزو حاتفم ( مارهلا ) |
 رونید هبوکسوک قحهریدشراق شت آو راردبا هبعالم قرهزجاق بوردشنوط ینرب
 هجنو رلقلامرخ هجن هدهماع هدشنزو ریز ( مزه ) روند هکنکد هصقو

 ردندنلاج ریسنتومرمضح دعسان مع رهوردیبقل یعاضقلا ثیلیدعسو ردیعما رله رف
 ردهدلب رب ندندالب یسهیبفنایل- هلیعكناه ( موزهلا ) ردهدلبرب هدنب ( مزهوذو)
 ( سهلا ) ردیعبا :Ep نجرلادبع دوخاپ دز هدننزو مظعم ( مزهااو )

 همه لاقب رونلوا رکذ هکردتغل هدنظفل مشه هلیئوکس كنيسو یصف كناه
 نروا قای و خاد هکردتغل هدنظفل مسح هلنیتع ( سبلا ) زنه ین ةغل امه

 رد هدلب رب هدنس هقرا ناتبسربط هدننزو رهوح ( مسوه ) روند هرا هسک
 درخ بودافوا یبهنسن یروق هلیوکس كنهمجحم نیش و یعف كناه ( شهلا )
 هصاخ دوخای قعافوا ییهنسن شو یععا یک قبق لوق ىلع ردهنسانعم كجا

 افلطم دو خا ینور و ۍزوب دوخای رد هنسانعم قم افوا بوربق یکیک و یشاب
 «یثلاربسک وهو نالا بابلا ن م نه یه لاق : ردهنسانعم یقعافوا یهنسن ره

 مش "لکوا فنالاو هجولاوا هصاخ سآرلاو ماطعلا كوا فوحالاوا سبایلا

 ( ماشینال ) رونید هبهنسن شفلوا مثه هدننزو ریما ( میشهلاو موشهلا )
 ناویحو مشبناف هعشه لاقب : ردهنسانعم قغافوا بولیریق هنسنرب هدننزو لاعفنا

 تفعضو تراخ اذا لبالا تعش لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا هدناملع بویلنو
 رولوا یدعتمو منبف همش لاقب : رد هنسانعم ماشبنا هدننزو لعفت ( منهتلا )

 كلا مارکاو میظعت همدآر و هرسک اذا همش لاق هنسانعم قعافوا بوریق
 قغغاص ییسهم كن هقانو همت همرک | اذا االف مش لاقب ردلعتسم هنسانعم

 بلخا وهوا اپلحاذا هقانلا ین  لاقب ۶ رد هنسانعم قعاص هلح وآ نوتب لوق" ىلع ۱ 3

 : ردهنسانعم تلبا دابرب و شاخ شخ درخ یتلتوا یروق راکزورو اهلک "فکلاب )3

 لاقب : ردهنسانعم كلبا زان تقغشو جرو هترسک اذا سیبیلا حیرلا تعشهت لاقب |
 ناویحو فطعت یا هیلع مشبن لاقب رولوا یدعتم هدانعموبو هفطعتسا اذا همشهت ۴
 تفعضو تراخ اذا لبالا تعثهن لاقب : رداهنسانعم قمل وا ناوتان بویلنو ز ۱

 نوتب بویغاض هلا راقمرب دوخای قغاص یندوب هدننزو لاعتفا ( ماشتهالا )
 یی یمح هب هسکرب و اهن ىع هقانلا مدتها لاق : ردهنسانعم قغاص هلح وآ

 هل یشن تعثنها لوقت ردهنسانعم كمرتسوک قلنوب ز بودا لمح هنعاضوا هلا



۰۲ ۹ 

 | بوابساپ كب هلا لا هنسنر هدننزو لاعفنا ( مارجنالا ) فطع یا لوهما ىلع

 هر ( ةمزهلا ) مزيناف همزه لافي : رد هنسانعم قفلروقچ بولب زا .هنلقس
 | روند هلروقج لک زا نالوا ادب زلفص بولیصب هلا لا هد هنسنرب هدننزو |

 ۱ همزه نی رفاسم ن میس ردندیماتسا همرهو رولک موزهو زتساه رد مزه یمجج
 :ردهنسانعم كمهرکچ یاب یندوب هدننزو لعفت ( مزهنلا ) یدبا رالاسېپسرپ هدنع

 | یالثچ هبا هقارط باص” دوخ اب كنکدو تتاوساذا سوفلا تمزج لاش |
 | رارکت یوب فلوم توص مع تففشناذا باصلاو اصعلا تمرین لاقب : ردهنسانعم |

 اب رقلا تم بن لاقب :ردهنسانعم قلربق ملکوب ملکوب بوبروق هبرقو مولطو ردشلبا
 ردرلعسا هدننزو ینیلخ ( یعزهلاو ) هدنزو هنیغس ( ةعزهلا ) ترسکتو تسیاذا
 ( مارهلا ) ماربنایا یعزهو عزه شیجایلع تعقو لاقب رود هنفلنوغزوب رکسع
 رون,د هرلدبادنویزو قرآو ردهب ره یدرفم رونبد هراوبف قوج یبوص هدننزو مازع

 قعالتچ هللا دعرو هفارط نکرکود روهغب دولب هدننزو لاعتفا ( مازتهالا ) |
 زا قلزغو و توص م۰ تفقشن اذا هءالاب ةبایسلا تمزتها لاقب : ردهنسانعم

 | كنك بو وق هلتعرتن ةبهنسنر و اه اذا ةانشلا مزتها لاقي: ردهنسانعم
 يا اومزتها « لتلا هنمو هبلا عرمناو هردشا اذا همزتها لاقب : ردهنسانعم
 | باتش هکلیا مذ یرک رلنابرق ینعی اهلاره لبق اهحذ ىلا او رداب یا ۰ رکتعبذ

 | هدنعفومكلیا مانتغایصرف لثموب رولوا لورهم هج دروط اریز زسهیلیا ثعرسو
 | قوا عوعسمو رهاظ یسیدلراه كنسعرکس نکردرکس تآو روشلوا برض
 یاپ هلنبتعف ( مرهلا ) هن زج توص مع اذا سرفلا مزتها لاقب : ردهتسانعم

 رونبد هنسیتلروک وک هدننزو ریما ( مزهلا ) رونید هنسیدرقنطو هنسبدرکح
 روند هتآ یلینلزوک ندبا روهظ هللدش یزاوآ نکردرکسو هنسانعم دعر

 رک ذیس اک رونید هدرومفی لصتم ولقناغص ناناشوب بولی راپ هل دش ندنولبو
 روبس ( موزهلا ) رونید هنسبتلروک كوک یخدوب هلیسهین لعاف مسا ( مریلا )
 | ذثی فنر یا موزه سوق لاقب رونید هاب یجهدرفنط بوبهدرکچ كب هدننزو
 | یسیدلراه هکرونبد هبءرعتت نالوا رانبق هتدش هدننزو هحرف ( ةمزهلا ) مزهلا
 || دو دزو فتك ( مزهلا ) نایلغلا ةدیدش یا ةمزه ردق لاقب ردبا روهظ

 ثیغ لاف ېک مره رونبد هرومخب یلقناغاص ناناشوب بوبالتچ هلدش ندنولب |
 عیط یا مزه شرف لاقب رونید هنا شاوبو مارو تكسعسیال ناک اذا مزهو مزه |
 هوجم نینمژاا ما هدننزو رفز ( مزح ) روند ههبهادو تفآ ( ةمزاهلا )

 رد نطبرب ( مزهلاوتب ) ردیسا یدج كنب دج ربع نی نزح ثراح تنا |
 ( مزهم) ردد ۹ لحررو روند هب هنسن دیدشو بلص هدننزو ردبح ( مزیهلا ) ۲
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 فتح ( مرهلا ) اهنیاتع ابن شست ةمرهلا لکات تاک اذآ مراوه لبا اش ۲
 ل رعاش ما هنعد وا و ردهنسانعم درخ و لقع و ردهنسانعم تاذ و سفن هدننزو | ۱
 .لیعفت ( مرهتلا ) رونید هنالسرا یثید هدننزو هحرف ( ةمرهلا ) ردیبقل ۱ ا

 ربقوتو میظعت و همرها ینعع رهدلا هم ره لاقب : ردهنسانعم قمل هجوق هدننزو |ا |
 معلم "ره لاقب : ردهنسانعم قیف هي و همظع اذا هم"ره لاقب : ردهنسانعم كلبا ۱ 1

 ردندناصعا هکرد هللادبع نا هدننزو یعرح ( یره ) ارافص اعطق هعطق اذا |

 نب مرهو شینح نب مره و نابح نب مره ردندیماسا هدننزو فتک ( مره ) ۱

 ح
۱ 

 یه نا هلیرمسک كئاه ( مره ) ردرلهباعم هدعسم نا و هللادبع یا و هبطق
 نا هدننزو ربیز ( مره ) ردندنلاجر یشن, كنسهلببق هعاضف هکرد لب نا

 (مورهلا) روید هئوطوا یروق هدننزو یرکس ( یرهلا ) ردن دحم هکرد نایفس

 دجا ( مرهاوذ ) رونید هتروع هثیبخ نالوارادرک دب و یوخدب هدننزو روبص
 كلريب ةعضاوم هسک نایلوا ریپ هدننزو لعافت ( مراهنلا ) ردیدآ لحر رب هدننزو
 (ةرهلا ) مرههنا یرا اذالجرلا مراهن لاق : ردهنسانعم كمروتسوک یتروص

 كنمسف بلکو روند هنسب ریا كنور هکردیفدارمو هدننزو همرع هللا هثلثم یا |
 روند" هنالسزاو رددآ لخوا رو روند ههایس نالوا هد لارا تن رکیلد قور ۴

 رونید هنالسرا هدرلنوب هدننزو طبالع ( مارهلاو ) هدنزو رفعح ( رها ) |

 كشوکو قشموب یک یئاط یکفوک هدننزو بشرق هبا همجعم نیش ( ٌمشرهلا ) |
 قوج یدوس هلباه ( ةعشرهلا ) روند هغاط قشموب یغارپطو رونید هشاط ||

 ( نابطرهلا ) رولوا دن هللا لوا یانعم هلکخد هرب كبو رونید ه یو هنوبق
 رولوا طسوتم هدننبب یادغب هلا هبرا هکرد هلغ ع ونرب ندنابوبح هدننزو ناوفنع
 ی ریلکدد هلیسبو تكمدمو كيف ندنعاونا قحرو هدنادرغم ردعفا هلاعسنو لاهسا

 یتسهلوقم نواقو رابخ دوخاب یهدوک هدننزو مع ( مزرهلا ) رد رسم هلبا هناد ||

 مزه لاقب : رد هنسانعم كلبا رب بودلروفچ بوزا هلغمقص بوصب كب هللا لا
4 

 ا

۱ 

 ندنسهقرا همدآ رو ةرفح هيف تراصف هديب هزغ اذا یاثلا بابلا نم امره "یشلا |

 لاقت : ردهنسانعم قمارغوا هرشط یبوک بوناب یرحا یغلارا یراقانیق هلفمروا 1
 :ردهنسانعم كمهرکح یایو هت رس تحرخو هیکرو نیبام لخدف هرضاذا االف م ره |

 هتسانعم تكلبا رسک بودبا روح یتقح كمدآريو تتاوص اذا سوقلا تمزح لاق |

 ردلپعتسم هنسانعم قمردنص بوزو یرکسعو ریه اذا هل مزه لاق ردلهتسم |

 | رثبلا مزه لاقب : رد هنسانعم قمزاق ویقو میبلقو مهرسک اذا "ودعلا مزه لاق

 | رولوا فصو هدولپ هقفوب زسرویو روند هر روقچ قرب وا مزهو اهرفحاذا "
 | هیلع تمره لوقت رد هنسانعم قلق لئامو ءام الب قیقر یا مزه با لاقب

 باب
4 

 ےک راے س ی بت یا توس سیم لس ےہ سس س سا اج



o4 

 كناه ( نامرهلا ) لقع ىا نامره هلام لاغب : رد هئسائمم شوه و لقغ هی

 هکروذلوا قالطا هبانب میدف یکیا هدرصم رد هبننت ندنظفل مره هک هلبغف كنار و
 ظفح یمولع ندنافوط ماللاو ةولسلا هبلعو انبي ىلع سيردا ترضح یرنا

 نانس لوف ىلع رلبدلپا ظفحو عمو هدنا ینرابانک ینعب رایدلیا انب نوععا هبافو و
 اپ ردرمم نیطالس دارم هک رلهسک شعب ندفالسا دواب یدلیا انب لشاشلا ن
 بط هلکلبا كاردا ىنروهظ مالسلا هيلع حو نافوط هلبتلالد موج نف ىدا

 یدلبایسرهنب ررادج ینعب هباقو هدنا ینونف یسهلوقم مسلط و تاجع رین و رضس و
 ترضحیروهشم هکرید حراش رد راوراغص مارها هن ادعام ندرلنوب هدرصم و
 مالسلا هبلع تبش هدنرب هروک هنعز كنمهفاط هثباصو ردیسهدرک اب سب ردا

 یربق كبسخث ما لوهلاوبا هدنرلپرفو ردراو یربق یباص ولغوا هدنرب و یربق |
 تئاجع تا لصاللا ردراو  ertح هک رد مچ رغم ردل وحم ههللا ع یتفیفح

 هکر دمو سمعه رابع و هدهلاسر یکیدلبافبلات هدنساب مسلط قیقحم تكموح لاک نا

 بولوا خ زونک شعب هدکدلیا ریست و من یرصع هلارماب الا ندنویمطاف

 ندرمصم هفسالف یدبا رربد لوهلا وبا هنبدآ هکیدنلو یتروص مدآ ر هدنجما

 راه سروس ندبلاغو ندهفرس یدبا راو یحاورا لکوم هلعسلط پودبا عنو يرب
 یناکدو هناخ هسک هللا هبجک هکی دلیا سما هللامابرک اح یدیا ردیا قطنو یدبا رربوربخ

 یدیناح یدبد مما هسرولوا عبا یمایشا كیکر ره نوسقارب قجآ نوسمابق

 نوک ینراب یدلوا هقرمس دوقن و عاتم ندناکد زوئرد هصک لوا یدلیا لاشتما

 مک هدقدروص ررب ررب بودروتک یلوهلا وبا یغدلوا ریدلک هکاح یرلبحاص |
 رایدلوبینسهلج بوردنوکرامدآ سپ یدریو ربخ هلملاب ینغیدلوا هدنق الاح و یتفیدلا 1
 ندنو یدتبالتق قراس زویئرد و يدربو راس رر ررب ییایشا بودروتک |

 .قجآ زدنوک هک رلناخ و هناخ و رلناکد بوغا تأرح هفلیمغوا درف رب هرکص ۱

 بولو تصرف هلبرقنرب یرضوا رب نامز دعب هرکصندننوف هللارصاب کاح یدرولاق
 هقشب یکیدلبا رکذ كفلوم هروک هبباکح و یدلهراب بویلروغوا یلوهلا وا

 هرکص لا كتروع هحوق و كنيسشک هحوق هدننزو هره (:همره نا ]۰ زولوا 3

 (هعرهرتب) ردیسهینک كرعاشرب و رونلوا ریبعت یلودرابتخا هکرونید هندلو نالوا 1 |
 يوك كنار و یعف كناه ( مرهلا ) ردوبق رب هدلحم یرلکدید لاوع یی مرح |

 (مرهلاموب) ردهمرج یدرفم رونبد هننوازوعس لوقیع ردبدآ رش رب و تابن رب
 كبلطلا دبع هکردیسا لام رب هدفئاط ( مرهلاوذ ) ردفورعم موبرب ندیرع مایا |

 مرح هکر هرلهود لوش هلبعف كناح ( مراوهلا ( یدا كنابغسوا دوخای |

 هلوا نشمزافآ یرلیوت نالوا هدنتلا یرلهکح هاغمالت وا رک تاب یرلکدید ۲
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 ریبعت ءاوذا ندریج لابقا هدنرلنزو دعقم و ربتم ( مدهموذ ) ةمدهلا ابنیاصا یا

 ( مادهالاوذ ) ردیبقل كنيرب ندنکولم شبح كلذک ردیبقل كنیرب ثکولم ناتلوا |
 هکردیبقل كنهسک مان عفان و ردیبقل لرعاش مان ضایعن لکوتم هلباهحوتفم زمه
 یاوعدندنربیرب هدننزو لعافت ( مدابنلا ) یدلیا وجه ینآ رعاش ما قدزرف

 هبیراق هحوق كب ( ةمدبتلا ) اوردابن اذا اومدایم لاقب : ردهنسانعم كعثدىا لطاب |

 (مادنهلا) ةيناف یا ةم دم بان و زوج لاقب رونلوا قالطا هناویح یشید رئاس و
 هنغلقشارب كنانمعا و هندب مادنا هدیسراف و ردیرعم یسراف مادنا هلیعف كناه
 ندروک ذم مادته هلیسهش لوعفم مسا (مدنهلا) روند هنتفاطل و عاقجا تيه تاک و

 هب هنسن شلو یتغشارب شلوشوق شلزود بونلوا حالصا هح رادقم ردفمصتم

 كناه ( مذهلا ) مادنه هل لاق و رادقم ىلع ملصم یا مدنهم "یش لاقب رونید
 نم امذه همذه لاق : ردهنسانعم كمك هلتعرس هلینوکس كنهمجم لاذ و یف
 ماعطلامذه لاقب : ردهنسانعم كع ماعط هلتعرس و هعرسپ هعطق اذا یناملا بابلا

 هرداب و ریلد و روید همدآ لوکا هلیصف كناه ( ماذیهلا ) ةعرسب هلكا اذا

 نیکسکو روند هرداب خدو هدننزو بارغ ( ماذهلا ) ردیدآ لجر رب و رونید
 ردیح (مذیهلا ) رونید هجق نیکسک ید وب هدننزو ربنم (مذهلا ) روند همق
 هني هکرد مطال نیا هلیع كناه ( همذه ) روند همدآ كالاچ و كباچ هدننزو
 ردندنلاج ریسنكنسهلیبقیط هکردبانعنبا هلنیتصف( مذه )ردندنلاجرر یسن كنس هلیبق
 یدبا دز یا كنیردب لصا ردبردب كنهلیبق رب هدننزو ریبز هک مذهنب دعس و

 یدلوا بلا هدیدسنک هلفلو امنوشن ةدنسهيرت دوس اتبع رب مان مذه نیکل |

 لا :ردهنسانعم قموقوا زین زبت و كمل طوس زت زیت هدننزو هحرحد ( ةمرذهلا )
 زت زمت هلي كرلاه ( ةمراذهلاو مراذهلا ) عرسي یا ةأرقلاو مالکلا مرذپ

 كفلاو یصق تناه ( یرذهلا ) روند همدا نالوا روقوا زات زین و بول وس

 زیکنا ها یجاغوغ رسیدا قاتلش یبهطاش رد هدننزو یللعف یصا هک هلب رصق أ

 (ةلذهلا) بضصلاو ”رشلاوةبلجلا ةربثکیا بضصلا یرذهل اهلا لاقي رونید هئروع |
 ةعرسق یشماذا لجرلا ۸ ذه لاقب 0 كعرو زيت زيت هدننزو هحرحد

 هدروخاسوریپ تم هلبعف كرلاهولرلیم ( ةمرهلاو مرهلاو ) هلننتصف ( مرهلا )
 عبارلا بابلا نم ةمرهم و امرهمو امره لجرلا مره لاقب : رد هتسانعم قلوا |

 روند همدآ هدروخاسورپ كب هدنزو فتك ( مرهلا ) ريكلا یصقا غلب اذا |

 یره كلذك تامره یعجو همره قنوم هدننزو یلتق رولک یرهو نیمره یعج 6

 ینافربپ كب هدننزو لیعفت ( مرباو ) هلرسک كنم ( مارهالا ) ا
 كناه (نامرهلا) امره هلعجىا همرهو رهدلا همرها لاقی :رد هتسانعم كما |



of 
 ست

 كنمف تآ هکر دنفل هدنسهک مدحا هلبضف كلاد و یرسک كناه ( مده )
 بکار آ لوا لا هکر دلوفنم ردیسهلک مادفا و رحز نوا كمردشا بود رو |

 هرزوالیاه نوا دصف ردلیاه لناف هکیدبا لیاف ولغوا كمدآ ترشح نالوا |
 كر هدبڪ هلکعد مدلا ممه نوجا مادفا و رجز هڼآ نالوا هدننلا هدکدتیا ده ۱

 مدجه هلفلوا ییرس ناسل هدنفولوا هکر بد حراش رلیدید مدجه بوئلوا فیفغ
 (ذمعج#ا) هلواشلوا ینادا رجز و فیفخ ثرهدیک بزواهباکح رکم ییکرت مدلا |
 مادقا و ةأرح یا ةمعچه هب لافب : رد هنسانعم مادقا و تأرح هدنزو هحرحد |
 ؛ رد هنسانعم كلبا نازبو بوق یاب هلئوکس كلاد و یعف كناه ( مدهلا ) |
 قمرف ینلب بوروا كمدآ رب و هنعقن اذا یناثلا باسبلا نم امده ءانبلا مده لاق |

 نالوا لطاب و رده مدهو هرهظ رسک یا همدهف هبرشض لاق ردلمعتسم هنسانعم |
 رده یا مده همد لاق ردنغل هدهلنئصف هنسانعم مودهم رونلوا قالطا همد |
 هذخااذا لوهحلا ىلع لحرلا مده لاق : رد هنسانعم قلبقب بونرکح شاب هدنک و |

 ءانبلا م ده لاقب : رد هنسانعم قمش ىبانب هدننزو لیعفت ( مدهتلا ) مادهلا

 یلاب لوق یلع رودید هسابل یکسا شعربب هلیرسک كناه ( مدهلا ) همده تعم |
 مادها یعج ردصوصخحم هنسهلوفم هک و ملک یکسا نالوا ندکوب دوخاب هننالوا |

 یکسا و رونلوا قالطا هبینافریپ هحوق كبو هدننزو بنع رولک مدهو رولک |
 زبح و ثنخم هدننزو فتک ( مدهلا ) ردیدآ لحر رب و روننوا قالطا هبهمرج |
 كنرارب هلنیتعنف ( مدهلا ) ثنخ یا مدح هن"اف انالفرشاعتال لوقت رونید هبسک |
 مدهوروندهرافاربطو هرلشاط شعثود هرعاوبق بولبش ندنفارطاكنویقو ردیدآ |

 ك روغپاب اصیبنامه هکهلوش هنسانعم كينسوکكب هقان رلرولوا ردصم هلاعف همدحو
 (عدهلا) اهنعبضتدنشااذاعبارلابابلانمةمدهوامدههقانلاتمدهلاش هلوا رکوحهنکوا |

 هحرف ( ةمدهلا ) رونید هنسهبقن توا شلاق ندهنس نج هدرب هدننزو ریما
 همدهو هدننزو یراکس رولک یاده یعجب روند 4 هقا نالوا كنسوک كب هدننزو |

 لعفت ( مدبنا ) ردهنسانعم همده هدننزو نسح (٠ مدهلا ) هدننزو هدرق رولک |
 : رد هنساتعم تكينسوک كب هقا هدرلنو هدننزو مارکا ( مادهالاو ) هدننزو |

 ۴ هح هلطارفا همدآ رب مدبنو ابتعبض تدتشا اذا تمدها و ةقانلا تمدب لاق |

 هيلع مدبن لاقب ردلمعتسم هنسانعع كلا دیدبن و فيوخت رهریو هدنبال ا بولک |

 هنسمود شاب نالواضراع هرجا یک هدننزو بارغ ( مادهلا ) هدعوت اذا ابضغ |

 ینسچ هدننزو هرم ( ةمدهلا ) راود ىا ماده ةئيفسلا ف ینذخا لاق روند |

 كواب رب نالیربو ندر و ةفيفخ ةرطمیا ةمده ءاعسلا ترطما لاق روند هرومغب |

 ةمودهم ضرا لاقب رونیدهنحرا شغناب فیفخ رطم ( ةمودهلا ) روند هیهود
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 لاقب زولوا یدعثم موجهو لخدوا نذا ریغب لخدوا ةتغب هلا یهتن اذا | ۳
 مجد محو مدهنا اذا تسبلا o لاقش : ردهنسانعم قلقی ان و هلخدا اذا انالف |

 امج هنیع تسجم لا : ردهنسانعم قماب یرحا زوک موجهو هدشزو |
 مجه لاقب : ردهنسانعم قمغاص ینسهلجج ثدوس نالوا هدهعو تراغ اذا اموجهو |

 اذا *یفلا مجه لاقب : رد هنسانعم قلوا مسپاو نکاس هنسنو هبلحاذا عرضلا یفام
 هد رطاذا ام الف جت لاش : 3 : رد هنسانعم كلا درط مج و قرطاو نکس

 هدندرو یسهلیبق هراءرفو ردماجما یعچ ردتغل هد هلنیتعتفرونبد هب هساک كوي خر

 لاقب رولوا ردصم هنسانعم كقلرتو هنسانعم قرع رونید هرت مجهو ردیدآ وصرپ |
 یدآر نب زسا هل رسک كنهرمه ( ماجهالا ) هقرع تلاسا یارحاوهلا هنمجه
 نالوا هدهعو ةتغب ینعی هلخدا اذا انالف مجحا لاقب : ردهنسانعم لا لاخدا هربرب
 هن رلقاتس یرلهودو هبلح از 3 عرضلا ام با لاق  ردهتسانعم قعاص هلجلاب یدوس

 ردهنسانعم قملق نکاس ییهئسنر و اهحار اذا لبالا مجها لاقب :ردهنسانعم كمرونک
 هدننزو روبص ( موجملا ) رتفو هعلف یا مجهف هنع ضرلا یلاعت هللا مجها لاقب

 ینیدارغوا هکرونید هراکزور دندش لوشو روند همدآ نالوا ردبا موج ةتغب
 یبر نب ثراح هداتقوباو هلوا ردنا دابرب و علق یرلتوا یرلکدید مائو یرلهناخ

 اب دو هدننزو لاعفنا ( ماجنالا ) رددآ یمق كنیرلترضح هنع هللا یضر

 لاعتفا ( ماجهالا ) مدهنا اذا تیبلا مجهنا لاقب : ردهنسانعم قلم بوکوچ
 قام . ها لاق : ردهنسانعم قعاص به یدوس نالوا هدهء یدو هدننزو |

 هنر یر یراکرد تولب زبح یرلبیا ) موعمملا ( هبلح اذا ع رضلا

 تمضناف هانطا تلحدق ناک اذا موجهم تب لاق روند هزداچ شلناج
 دوای رولوا دروغو هکرونید هدوس شع وا هدننزو هنیفس ) معما ( هندعا

 روند هتنالوا شماغقلاج زونه هدقاپ دوخاپ روند هدوس شل ویوق یک در وب

 شمالشب هغلوا درغوب نکل بویلوا درغوب زونه هجرک بونقلاچ هدفی دوخاپ |
 دارم روند هنسیروس هود نالوا ددع قرق یلوا هدننزو هر ) شهلا ) هلوا ۳

 هلوا یتب امراهم زو هللا ش٤ لوق ىلع هلوا هدایز و قرف بویلوا یعاشا ندقرف ق
 تدش كناتش ماي“ ءاتشلا هو هلوا غلاب هرادقم بيرق هزوب ندشع دوخای |

 لوقت ردنرابع ندنتیمرکو"رح تدش كنمايازاي فيصلا تمجم و ردنرابع ندندر |
 دنیهح ( همیجهانا ) ه"رحوا هدر :دنشق یا فیصلاوا ءاتشلا ةمجهف نح

 هدننزو ریز ( جاو ) ردفورعم سراف یکیا ندع ناسرف هدننزو |
 ( ةناجهلا ) ردیدآ لحر رب هيض كيجو ىحف كناه ( ناجهلا ) رد نطب رب |

 لا یر ار نا ربعو روند هک روا كکزا و روید هبوجا هنادهش 4 ۱
۳ 
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 | هوك كئاهو ردسا هدنزو هبطر همی هکردشعد هدحاتفم حرش لاکنا نکل
 | هلی" كواو ( ةعولا ) رولوا شلوا فرممنم ندنآ ىظفل میرن سب ردردصم
 هوو هنسانعم همك روند هفلیجوفو امن یا ذی و هبلاقب ؛ ردهلسانعم تميت
 لوا دوخای ردیدآ یاجنسرب هدنسهکلوا سلدناو ردبدآ هدلب رب هدنئلایا ناتسربط
 زبهیمو
 لاب : رده انعم كم قوج هدننزو هحرحد ( ةمربهلا ) (ء هاهلا ليف «)
 یا مالکلا مربچب لا : ردهنسانعم كليوس قوجو اربثک لكا اذا لحرلا مربه

 ندنرلبید ینراشید لوا بوروا هلآ كمدآر هدننزو مک ( مته ) رثکب
 | هانسا م دم قلا اذا یناثلا بابلانم اته هاف مه لاق ۶ ردهنسانع» تكءروشود

 ] ( مثلا ) منه ینعچ هاف متها لاقب : ردهنسانعم منه رک كبر ( ماتهالا ) |
 بابلانم اق لحرلا مته لاش : ردهنسانعم قلربت ندنرلسد راشبد هوا هلنیتصف

 ندنرلسد یرلشید كوا هدسزو رجلا ( منهالا ) هایاس ترسکنا اذا عبار ا

 | كدلاخ نب نانسس متهاو ایانثلا ةرمسكنملا ىا منها لجر لاقب رونید همدآ شاربق ۱

 ( مهلا ) یدبشلوا تسکش یرلشید كوا هلغلروا هدنسهعفو بالك "هلیبق ردببقل |
 راربدیخد یه ردیدآ رهخر ندنعاوا ضج نالوا ندنساعم هود هدنزو ردبح ۱

  یشلا من لاتغيب : ردهنسانعم قلریق هدننزو لعفت ( ملا ) هللا هئلتم یا |
 روشدهنسهدرخ كنوا روش نانلوا رهبعت ج هدننزو هنیفس (ةهنهلا )رمسکت اذا
 | شلربق هدنزو همام ( ةمانهلا ) ردندسا “ياسا هدننزو بحاص ( ماه )
 | هدننزو لیعفت ( میتبلا ) هنسانعم هراسک رونید ؛هنسیتافواو هنسیتاریق كنهنتسن

 هفعضت یا برشلاب هعج لازام لاق : ردهنسانعم كما لاجميبو فیعذح یمدارب

 لاش : رده انعم كلنا لطاب یاوعد ندنر یرب هدنن زو لعافت "( متابنا ) 1

 بوکود ییهنسنرب هلینوکس كنهتلثم یانو یعف كناه ( متھلا ) ارت اذا اتاہ

 قصسا ىح هق د اذا لوالا بابلانم اغ *یثلا مه لاق : ردهنسانعم كمزا

 | هلامنم هل منه لاقب : ردهنسانعم تكمرب و ةعفد ینرادقءر ندلام هدب نک همدآرب و ۱

 || لیتشوطو سکرکو ردبدارجت یریلکدید متبح هدننزو ردیح ( متیهلا ) مق اذا

 || نالوا قشموب دوخاب روند هنسهبن موق لزقو روند هنبراب روای كنبراشوق
 5 ( منهلا ( ردیدآ لحررو ردیدآ حط وهرب هدنن هلایذ هلا هعاقو روند هه موق

 | هحرحد ( ةمرتهلا ) رونید هب راتغب موق نالوا رولیکود بولی رب وا هلنیتعخ
 ( موجهلا ) رثك | اذا مالكلا مرثح لاقب : ردهنسانعم كلعوس قوج هدننزو
  نسروتسود هدریرب لوق ىلع كمي بوردلاص همدارپ نب رسن آ هدننزو دوعق
 ] لوال بابلا نم موج هيلع مه لاش : ردهنسانعم كمریک دوخای تمریک "

 س
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 هنسجت كنيس هلیحصف كواو (منولا) ردیدا راصح رب هدنرايد سلدنا هلوو روید
 ٠ (غولا) ردهنسانعم منو هلاعف ( مولا ) بابذلا ءرخ ىا من و بوئلاب لوقت رونید

 لاق : ردهنسانعم قمجص كنيسهليغف كواو ( منولاو ) هلیئوکس كنوئو كواو
 تارطخ هدننزو مهس ( مهولا ) حس اذا یناثلا بابلانم اینو او بابذلا مئو

 "كشلوفیع رونلوا ریبعت هلک شیارب هوش هبلق هکرونبد هبهرطاخ نالوا ندبلق
 رولک ماهوایعج ردنیقی فرط مار هکرونیدهنفر طحوجیم كنەنسن نانلواد درتو

 مهوو هيف ددرتلا فرط حوجموا بلقلا تارطخ نم وهو مهو هبلقق لاقي
 یبحاص توقو تمانحضو روند همدا لکیهلا میظعو یرباو روند هعساو قیرط

 | رواک موهوو ماهوا یعج كرلنوب رونید هب هود كکرا نالوا لولذو مار قرهوا
 هبهرطاخ نالوا ضراع یریغ كدام هبلق رولوا ردصم مهوو هلنبتعخ رولک مهوو
 اه و "یشلاق مو لاقي : ردهنسانعم قعاص هنحوحه فرط كکو کشم دوخاپ

 تاوق یرلکدتیا ریبعت همهاوو مهو كنامح هبلا ههو بهذ اذا یناثلا بابلانم

 دوجوم ه.دناسوسح قرهیلوا یذأتم ندنراقبرط ساوح لواو ردندنو هبعامد
 | هدناسح هانیتحف ( مهولا ) "ردنرابع ندنوق ندبا كاردا یمه رح "یناعم نالوا
 | بابلانم اهو باسحلاف مهو لاقي ردقیاص شلکی هکر دهنسانعم كلبا طلغ
 طاقسا ینرادقمرب هلقلک اب هدباسح هل رسک كنهمه ( مابالا ) طلغ اذا عبارلا
 باسانم اذک مهوا لاق رونلوا ریبعت كلا باسح كسک ا هکردهنسانعم كما

 هنانعمرب هدنزو ثرو مهوو هدننزو دعو مهوو مهوا هکیدید راضعب طقسا یا

 كمروشود هناکو مهو "یمدآرب مابیاو رارد هنسانعم باساف طاقسا هکرد
 كلا اقلا تمبت هیسکرب و مهولاق هعقوا اذا هریغ همهوا لاقي : ردهنسانعم
 ٌنظ هدننزو لعفت ( مهوتلا ) ةمإلا هيلع لخدا اذا همهوا لاقي : ردهنسانعم
 هدننزو لیعفت ( ميهوتنا ) نظ اذا اذک مه وت لاقب : ردهنسانعم كيا ناکو
 كنا ( ةمبتلا ) مهولاف هعقوااذا همه" و لاقی :ردهنسانعم كمروشود همه ویبدآرب

 همو هلاواو یلصا رونیدهتلصخو تفص نانلوا مه وتو نظردمسا هدننز وهم هلیعض
 یهو هةم بحاصوه لاش رولوا طلغ تمہ هلن وکس كناههدسان ناسل سپ یدبا

 لاعتفا هللا هددشم یا ( مابتتالاو ) هدشنزو ماركا ( مابنالا ) هيلع میثیام
 لاق روئلوا رببعت قلق ولتمېن هک رد هنسانعم كلا اقلا تمي همدآ رب هدننزو
 لاعتفا مابن"ا و یدبا مهو یلصا كنظفل مبنا ةمہتا هیلع لخدا اذا همبنا و همین
 مسا ( ما ) ےہ اف همهتا لاقب : رد هنسانعم قلوا ولتمهت هسک رب هدننزو

 منم لجر لاقب روند همدآ ولتمهن هدشنزو ریما ( میتلاو ) هلپسهین لعاف
 بویلوا تبتمهدا رو هرکی تنسهلک مین هک رد مجرتم ةمجوذ یا و
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 | كمكيد یسانیق كنءهرصتو فقبل مائع بذحاذا ةبادلا غو لاقب : ردهنسانعم

 | ] یمنلتزا یرانوا بولانکجرب و اهنایلغ نکساذا ردفلا تقو لاقب : ردهنسانعم
 (مافولا) تثطوو اهنابن لكا اذا لوهملا ءان ىلع شرالا تو لاق : ردهنسانمم

 هطبر لاقب روند هبیاو رونید هک.و هب یجاقو روند هلق هدسننزو باتک
  هدنزو غر (غو ) اصعلاو طوسلاو فیسلا ىا ماقولاب هب شو لبا یا ماقولاب
 | هکردفلثاط هراف عقاو هدنفرطرب كنهلق موقیم ماو ةرح ردبسا كتلفرب هدهنبدم
 | :ردهنسانعم د دهنورحز قققروف هلاسل هدننزو لعفت (غ ولا) ردشلوا فاصماک |

 هدهنسن رو هدمعناذا هق"وت لاق : ردهنسانعم دمعئو دصفو هد دهناذا هغو لاقب

 تامردلوا راکشو بنط اذا هبف وتلاقي : ردهنسانعم قغازوا بودیا هغلابم
 | بودبا اناو ذخا یکیکرک یزود رب و هلتق اذا دیصلا خون لاق : ردهنسانعم

 | نهم ( ماقبالا ) هاعوو.هلغفحم اذا مالکلا مون لاقب : ردهنسانعم كئرب زا
 | هغو ینعع هقوا لاقب : ردهنسانعم كليا راسك اخو لبلذنو رهف یتدوب 4 نلکاا

 نونب بوینکج یرب راوط ېک مغو هلوکس كفاکو یصف ككواو ( کولا )
 اهتاب لکا اذا لوهصا ىلع کو شرالا تکو لاق : ردهنسانعء قلثوا یترلتوا

 .باتبلا نم اکو هکو لاقش : ردهنسانع» كلتا هلاشغو نورح یمدآ رب و تئطوو

 هعخاذا هکو لاق : ردهنسانعم كما راسک اخو روهقمو هنرح اذا یناشلا

 | مالسلاو غا اذا ثرب ثروک لحرلا و لاش : ردهنسانعم قلوا كانتو
 نومکی مه لاش ردلمعتسم هنسانعم كملیا روسکم فاك هدنلنفل رکیلع

 ضیرعت هماحنا هلکنوب راب یع فاکلا رسکب مکیلع مالسلا نولوش یا مالسلا |

 || هکو و هب هشيم نالوا یراقاتب روناج یارب هدننزو هرم (ةکولا) رارذا
 ردن طاغ یرلهضدن هعبشم هظیلغ هداروب رد هنسانعم هعبسم هنعیغ روتید ||

 || هنسانعء مارخ رونید هنالوق هلیعفو هلنوکس كمالو ىحف كواو ( مولا ) |
 ۱ | سکوک كنهود هکرونید هيا لوشو دیق یا ملو هلحر یف لاقب رونبد هب یغاقوب و

 نالوف هکا رلردا دن هنن الوق بورونک ینحوار یروقرا بورک ندنغاب |
 ] ىلع رونید هنماعط نوکود هدننزو هنیفس ( هیلولا ) هلوا طوبنعع كاسکوکو |

 | لکوهوا سرعلا ماعط ىا ةيلولا تدهش لوقت رونید هنماعط ٌتفایص اقلطم لوق |
 | :ردهنسانعم كلبا بيرت هلو هلن سك كنهزمه (مالبالا) اهریغو ةوعدل عنص ماعط
 ۱ بویلوا ناشی رب و ضقا قالخاو لقع كمدآرب و ةيلولا عنصاذا لحرلا ملوا لاق |
 1 هددتسن شعب هلقعو هقلخ معجا اذا نالف ملوا لاقب : ردهنسانعم قلوا مقجو مات ۱

 | کارداولقعو ییادناو تفلخ هروک اک ١ هلغلوا طوبنم هایعف كناح یک هقلخ
 هانعج و تیماع تن هننسنرب هدننزو هرم ( اولا ) رولوا كد د قلوا طوبضمو مات 1



 هوس هست سود سس زر

 A :رل فلوا نادم هراکشآ مل نالوا E مو ارز یدلیا زا او 1

 2 نالوا رک ذ ینا ہدننزو مض» ( مضولا ) رولوا ناسآ یسلیا ذخا
 و محلا مطو لاق : ردهنسانعم قعاپ مضو ها دوخای ردهنسانعم قموق

 ها e ) ماضيالا و هللعوا مضولا ىلع هعضو اذا ىناثلا بابلانم
 ( ةتصولا ) هل یضوا لا 2 , ٠ر نعم محلا مضوا لاقب : ردهنسسانعم مضو

۳ N. OYY 
 ید دا رش زوسمحوا دوحاب و اب ۳ روسد دن ناسا هورک لوش هدننزو هنیشس

 هعوقر و ةنامالثواناسناانام می مر یا سانلانم هيس و تئاج لا هلوا لغش»

 اونعطا لاق روند هم مامو روند هثعاج «حرادقمر نالوا نامهمو ليز

 تا لظ همدآ رب ( ماضيتسالا ) روند هغلتوا هموکر و مالا ماعط یا ةهضولا
 كلبا عاج ةدسنزو لعفت ( مضوتلا ) هلظاذا هضوتسا لا : ردنا

 هلنوکسكناطو یحف نواو ( مطولا ) اهعماج اذا ةارلا مض ون لاقب ,:ردهنسانعم
 هئط و اذا نائلا بابلاخ زا E لاقب ۶ ردهنسانعم كمانکح بوصب هلقایا

 یاظویصقءواو (ةمظولا)ءازااذ رتسلا مط ر لاق: :+:سانعم كمروبلاص یهدربو
 نالواهدغاط هلینوکس كنيعو یف ك واو ( معولا ) هنس , .تسبن لوکس كنەمجعم

 ردصم عوو هلرسکك واورولکماعو یعچچ لوا فلاغ هنا ول راس كغاط هکر ون دهرمطلوش
 دع وک ابعوورایدلا عولاقب_ردکعدلوا ناداباو نشوشوخ هکردنیصو اگر ولو
 تجابصییعد امالظ و ءاسفو اخایص 2 ,هوق هنم و یسعنا اهل لاق یا اعو ثرو و

 ندنلخفل معنای وب راع هک رب سرت نوسلوا شوخ و ربح هل دصکو تماشخا و |

 هلنوکسكنهمجعم نیف و یعتف كواو ( مولا ) رلیدلیا ناب هرزوا قلوا ففخ
 ی لبقت و سفتلا یا مولا مرک لاقب : 3 و هس اا تاذو يش ۱۳

 جوا و رد 4:سانعم لاق و برح و قجا لیش یا مور لحر لاقي رود هذآ

 هی هذیک و دقح نالوا ریکیاج هد وردو هنر یا هغو ذخا لاقي : ۰ ردهتسانعم ماقتنا و 1

 لاقت ؛ردهنسانعم لا رهق و هردص ف تبا دقحیا و هل هبلق ق لاعب روند 1

 كلا لق ربح رب قیقح ريغ ن ما[ رو هزهق اذا ییاملا بابلا نم اغ و هغو ۱

 .توادعو نیک همدا ر هلنیتصف غو ) مل ینعم رباب معو لقي ا ةنساتعم زا
 ةہاع عو لاقت ردلمعتسم ید هدلاعشن ا نالوا راع لیسک و رد هیات قلب ۱

 : ردهنسانعمكلک هیشخ هدننزو لعفت ( غوتلا ) دقح اذا عیارلا بابلا نم امن و ۱ ۱ ۱

 كلبا رهق هلنوکس كفاق و یصف كواو ( مولا ) دناستغا اذا هيلع متون لاقي |
 راس هو لیلدت یدآ ر و هرهق اذا یناثلا بابلا نم و هثو لاقب : رد هنسانعم 8

 هد روا هلذا اذآ هقو لاقب : رد هنسانعم كلا تر هليا در نک رج كب دوخاپ ا ۱
 دشا هبرح اذا هقو لاقي : رد هنسانعم كا نوزحم كب یدآ رب و لا ج

 كکحهلا روز و فتع یتنکزید اپ تب نوجا فیقوت ییهب اد بکارو نا
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 | رونلواقالطاهط وطخ ناواهدنرللوف كنعسفوهآ :ابلا موشو هللا انعموب یدئلوا رک ذ

 | كنهرمه ( ماشبالا ) ردیعا كنسرف یججربلا یدع نب هلادبع ( موشولاود )
 | بویشموب دوخاب قلوا ثب مات لوفیع ناشب هغملهجالا یغورف كغاب هلل مک
 همن "نوا نولب ًادتبا ادا مرکلا مشوا لاق : ردهنسانعم لوا فیطلو شوخ
 | اهیدنادیاذا ةبراج لا تعش. راقب : ردهنسانعم كمرولب یرلهع لزیفو باطو نالوا
 | همدآ رب و رثک اذا هبف بیشلا مشوا لافب : ردهنساذعم یتلائوجریف هدلافسو جاسو

 | اذا هنرعف مشوا لاقب :  ردهنسانعم قفقوط هنسوماو ضرع هلا رییعتو "بس

 | تعئوالاقب : ردهنسانعم یتمارغوا هغلرباچ شلشب هک زونهراوطو هبسو هاع
 | مشوا لافي : ردهنسانعم قفاچ هحهنسهآ تكششو اعشوم یعرم تفداصاا لبالا
 اذک لعش نالف مشوا لاقب : ردهنسانعم كلبا عورش هشبارب و افیفخ ملاذا قربلا

 (نعوا) رظناذا هبف مشوا لاقب : ردهنسانعم قمقب هللا لم"ات هثیشرب و قفط یا

 رطم ةرطف یا ةعئو انتاصاام لوقت روئلوا قالطا هنسهرطق رومب هدننزو هرم

 هدننزو هنیفس ( ةيشولا ) ةمكىا ةمشو هتیصعام لوقت ردلمعتسم هنسانعم هلكو
 ه ةمشنلا نمهسفنف ملخعاوه « هدننزو هقفتم ( ةمشتلا ) ردهنسانعم تءادعو رش

 هئدعقم نوجا كمروک فیطلو ل . . " دنسیدنک هک ردنروعرب لواو ردیأشنم كنلثم

 هلینوکسكداصو یعف كراو ( مصولا ) ردهمشتوم یلصا كنهمشتمو یدیشمک رلاعن
 هدش اذا یناثلا بابلا نم اعصو هععو لاقب : ردهنسانعم قلب هلتعربس ییهنسنرب
 هعدص اذا دوملا مسو لاقب : ردهنسانعم قمراي نب زسقمرآ ییهنسنر و ةعرسب
 هدخاش مصوو هباعاذا "یشلا مصو لاقب : ردهنسانعم كليا كانبيعو ةنوني ریغنم

 یعج ردهنسانعم بیعو راعو ةدقع یا معو دوعلا ین لاق روند هب همکت نالوا ب

 لاقب رونید هکلهتسخ هنیتعف ( مولا ) ردیدآ هب رقرب هدنع مصوو رولکموصو
 ] لاش : ردهنسانعم كليا اناتدرد هدننزو لیعش ) مصوتلا ( ضم یا مصو هباصا

 | كنلژهرولوا ضراع هد.-و هکردهنسانعمروتفو لسکیصوتو هتلآ یا "یملا هتمسو ْ
 | | ردصم یمانعتقم یئیدح اعم "وم البقث حصا اوبشا نکل رولوا مسا هروک هنکبس
 ۱ ىجلا هتصو لاقب : ردهنسانعم قلوا كال درد هدننزو لعفت ( عوتلا ) رولوا

 | هناقربق نالوا ضراع هن هدننزو هرم ( ةصولا ) ماتف هتلآ یا معوتف |

 | | را ( یصولا ) ةرتفو لسک یا ةعسو ىل ضرع الوقت روید هنرتفو لسکو .

 .  داضو كواو ( مضولا ) روند هتغلارا كفمرب رنسدآ هلقمرب هجرس هدننزو |
 كونكو هتخ نانلوا محو هنتلآ وید نوسعئالی هغاربط تا هلبغق كتهبجم ,

 | رولک هعضواو ماتوا عج راروق هنن رزوا كن آ ینآ هکرونید هن هلوقم نیسحو
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 | رضاح هچح مسوم جاجح هدشزو لیعفت ( ےسوٹلا ) ھعقج یا جا ےسوم |
 اذا جالا مسو لاقب ردنرابع ندقلوا عقجم هدماکنه لوا هکردهنسانعم قلوا |
 | لا ردا رلصح نط ندنرلتمالع ییهتسنرب هدننزو لعفت ( مسوتنا ) مسولا دهش ۱

 ۱ لوا هس رفتو هلیخ اذا "یشلا مس ون لاقب یک ٹسارفو تناطف ردهنسانعم كلتا ۱
 | اذا هلحرلا مس و لاق : ردهنسانعم .قمردشارا رناج نالوا تبا, هلن رومغی راس

 هدنزو هحرف ( ةسولاو) هدبننزو هرم :( ةعسولا ) "یععولا الك بلط

 ۱ هکردیذآ تاب هقشبرپ لوق ىلع هنسانعم لیئلا قرو روند 4اریپ تی وچ |
 ( ماسولاو ) ( ةماسلا ) ردیبحایص هللحم تاوقو روئلوا بایضخ هلیغاربیب
 ةماسو مالغلاریسو لاقي : ردهنسانعم قلوا یبحاص نآو لاجو نسح هلیصف ؛نراواو

 بوخ هدننزو نیما ( میسولا ) لاملا بحاص ناك اذا سماخا بابلانم اماسوو
 ۱ ( ءامسا ) ردهچسو قنۇم یک ءامرک رولک ءانسو یعچ روند هربلد اقلشوخو |

 یداءاعهولصا ردذوخأم ندهماسو نانلوارکذ ردندناوسن یاسا هلاهحوشفم# به

 هدنناب لاججو نسح ردندهیلاغم باب هدننزو هلعافم ( ةیساولا ) هدننزو ءالعف

 "یر ( "یعسولا ) هبف هبلغ یا هسوف نسلاق هعساو لاقب هنسانعم قعشراپ
 باسا لاقب نوجکیدلیا مسو هاب یرب رونبد هرومغی ناغای هدرابب لّوا هدننزو
 شتاب یرومغی رام لوا ( ةموسولا ) لوالا عیرلا رطم یا "یعمولا ضرالا
 ن كلام (موسوم ) یمسولا اباصا یا ةموسوم ضرا لاق روند هضرا
 ندنسغاشا هکروند ههرز لوش هموسومو ردیعا یسرف كنهسک مان حالما

 ةیشاب فن ی اةموسوم عردلاق هلوا هتسارآ هت زو شقن نوکانوک ردقهنسبرقوب

 هلا هنکیا هدندب هلیئوکتس تكنهمج» نیشو یحتف كواو ( مئولا ) اهلفسانم
 | تیوج هتیرزوا هرکصندکدلپا رثاتم بومل هنکیا یوضعرب هکرونید هلکش نالجا

 | هنرب رهکیالاح رونلوا رببعت نوکودو لعن هدیکرث راردبا لکشرب كوکموک بوکا |
 ۱ هل رسک كواو روا ماشوو رولک موشو یعمج ردشلوا تبهام ةمزال هدنسهلج ۱

 | رولوا ردصم مشوو هیلع علبثلا رذو ندبلاف ةربالا زرع وهو مشو اهدي لاقب |
 ١| تزرع اذا یاشلا بابلا نم اهشو ةعشاولا اعشو لاقب هتسانعم كمك لع هند
 شمالشب هک بوروتسوک جوا زونه مشوو علیا هيلع ترذ مة رالاب اهوضع
 لوا هتشع هارت یش وهو تابتلانم مشو ضرالاف لاش رونلوا قالطا هتان

 , خدو هدتزو لیعش ) ےشونلا ( رددآ هدلب رب هدب رق هماع مشوو تیام 8

 ۱ اینتشو نعم ةعشاولا اسرتعشو لاق : ردهنسانعم قجآ نوکودو كعك لعت |
 | اا ناف مشوتبا لا : ردهنساعم  كقسيا یک لعن هتد ( ماشتسالا ) ||
 . هکر دج ندنظفل ےشوو ردیذآ عتحومر هلیعخ نواو ( موشولا ) مشولا بلط |



 م

 مظعم ( مرولا ) نوهغدلوا كانمرو هدفدلشب هک ادئبا روئلوا ینالطا هرب
 ؛ ردهنسانعم كمەدوا جروب هدننزو منع ( مزولا ) روند همدآ نامش هدننز
 كلبا م هنسن هحردفلوا هنلاب هنسل هحزاو هاضناذا امزو مپ ندلا مزو لاق

 تامدکع ؛لدک هبهنسنر و هلثم ىلا الیلق عجاذا لحرلا مزو لاق : ردهنسانعم

 لوعفلا ءان ىلع ةمزو هلام ىف نالف مزو لاقب هئمو هلئاذا همزو لاقب : ردهنسائعم
 ]| ترد یرکبو یدنلهنحر هلکفکرادقمر ندنلام یی رکذیسأاک یش هنم بهذ یا

 | ةا موبلاق لک اب یا لحرلا مزب لاقب : ردهنسانعم كب ماعط نوب وار هدنعاس

 | یثوق لصشوطو یکهمزو ردهنسانعم رادقمو روند هبهزبسو هغلتوا خاب رو دغ ىلا
 (مزوئلا) روید هثبش ندبا روهظ هدنتفوو رونبد هنا ییدلیا عجب هدنساوب یدنک

 ردهنسانعم قمردشلآ ییسفن هکع نوب وارب هدتعاس ترد یمرکی مدآ رب هدننزو لیعفت

 غاب رب یغدوب هدننزو هنیفس ) هج زولا ) امزو لک ای ناك اذا هسفن مزو لاقب
 هنسمردصپ كنس هلوقم هکر کحورلکو رد هنسانعم هع زو ) مزولا ) روند ههزبس

 هدهربهت ورلردبا لک ارلب ودب بودبا طلخ هلغاي هرکصندکدکود بودب روق هکرونید
 هاوش روند هبابکو هنابر و رونید ههنسهیش تئشرهو روند هنسهیش ابروش نالق |

 مزولا لبلف لاقب ىك مزو ردهنسانعم رادقم هدننزو هرم ( ةمزولا ) هنسانعم
 هدننزو بانک ( مازولا ) رکذاک ةمزو هلامق نالف مزو هنمو رادقلایا ةمزولاو
 روند كمدآ ملم ولتا یسهدوک هدننزو دا دش ( ما زولا ( ردهنسانعم .تعرس

 رونبد همدآ نالوا ررو قرهصب تب هر یتغایا هلبسهبن لعاف مسا ( م"زوتلا (

 هدننزو بحاص ( مزاولا ) رونلوا قالطا هنمرا هلیسهینب لوعفم ( مزتولا )
 ردموسو یعجج رونید هغاد شلاب هندب هدننزو مسر ) مسولا ) ردىباععلا ,رذ نا
 رولواردصم هدنرلنزو هدعو دعو هععو مسوو یلارتا ی مسو هبادلا بنجم لاقب
 ناشنهعحو هاوک اذا یناثلا بابلانم ةیسو اعسو ae :ردهنسانعمقملاغتو قلخاد

 ید ماسو رولوا هرزوا تروص نوک انوک هکرونید هبافت شلاب هناوح نوحا
 اإ بورضنم ناوبا هب مسواموهو اهماسوو كنب أد ةعسام لاقب هدننزو باتکروتید

 | .ردندرو م یانعم رد مسو یبصا كنظفل ےس ۱ اک ویا ور حراش روصلا

 . هتبادیسو لاقب رولک مسایمو مساوم یعجرونید 4 یاب هل رسک كم ( ملا )
 | هدنسهرهج اورولو و عاب یمب رولوا | مس مو ةا وکلاب یا ۰
 نایب رثا ایلع یا مسیم تاذ أما لاق روند اف هن را لاجو نسخ نالوا

 ناعهمسا یرلت منح مالسلا هيلع مانا رخفردیعدق ےسا كن هشدخ نی لسم ندناحعاو

 نا لاق یدلوا بلاغ هدنرلعاتجا ماکته هنسرهپ كجاجح ردهتسانعم تمالعو
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 اهمذو عطقنا اذا عبارلا بابلا نم امذو ولدلا تمذو لاقب : ردهنسانعم قعوق

 اذا ولدلا مذوا لاق : ردهنسانغم قلخب مذو ههغوق هدننزو ماركا ( ماذنالا )
 مذوالاش : ردا قلق بحاو یجح هنبرزوا یدنک هسک ر و ةمذولاب اهدش

 یجب روند ههبنکشا و هغسرغب هللاف ( ةمذولا ) هسفن ىلع هبحوا اذا جا

 نالیردنوک همارحلا هللاتس هدننزو هئیقس ( ةعذولا ) هل رسک كواو رولک ماذو ۱

 هم كبلک هدننزو لیعش ) مذوتلا ( رولک ماذو یعج روند هراذکرب و هب ده

 ا ولاقب : ردهنسانعم كمروک هدالق ندشیاف هننوب نوجا كفلیب یفیدلوا

 و ردهنسانعم قلق هدایز و طعم هنا میل اربس هقنع ق"دش اذا

 اذا ىلا مذو لاقب : ردهنسانعم قماروط بوسک هیف ههق ییهنسن ر و داز اذا

 تاب روند هناوبح نالوا نمروغوط هدننزو ءارج ( هءامذولا ) اعیطقت هعطق
 ود هطاقا ماذو ىلام لوقت رونبد هلاوما نالوا روذنم ( ماذولا ) هنسانعم
 هشیش ندا ثدح هلیببس هضراع رب هدندبوضع هلنیتعف ( مرولا ) هللا لیبس ف

 مرو لاق هنسانعم كعشيش رولوا ردصمو خافتنا و ءوتن یا مرو هديب لاقى رونید
 e لاق 1 فنا موو 7 اذا ر ٹروک مرب هدلح

 لاقب : ردهنسانعم قمرابق بوشبش اضعا ید وب : هدننزو لعفت ( مروا (
 تمرشبش بوروا یوضع رب هدننزو لیعفت ( مروتلا ) نتا اذا هدلح م"رو ||
 لوقت : ردهنسانعم كمردنلهکیوا و مرواذ هنربص اذا هتم"رو لوقت رد هنسانعم ۱
 لاقب ربلمعتسم هنسانعم مظعت و ربکت فنا مروت كالذک هتبضغا اذا هفنا تمّرو /

 لعنیش یسع كنهقا هلبرسک كنهرمه ( ماربالا ) ربکت و عش اذا هقناب م رو |[
 هدننزو رجا ( مروالا ) اهعرض مرو اذا ةقانلا تمروا لاقي : رد هنسانعم | ۱
 دارج دوخای هرکسع ےظع ولنیعج و روند هسانقوج لوق: لع رد هتسانعم سان |

 یرغصلا مرواو یربکلا مروا روند هرکسع نالوا طوسبم و سثتنم كب یک |
 یرلکدید ءازولا مروا رد هرقترد هدنساضقبلح ءازوامرواو هکماربلا مرواو

 ندراهرق نالوا رواج هه رق لوا هکر دراو هوجګا ر ندرهد بیحاعا هده رق

 یسهلعششت آهداکیه نالوا هدنا هدقذنلوا رظن هرجا هک هنفرط هروزم برق
 تلاح قلعتم هیهلعش و هشت آ الصا هدکدنلک هموفرم لکیه نحف رونلوا هدهاشم

 كمارها نالواهدرصم لقانلا ىلع ةدهعلا یریظنكنوب هکرید حراش زلوا دوهشم

 اب شید هدا هدنن زوسلح ) مروملا ( نع روک هناشن و ا ندروبق هدکدنا

CN عیار 

 . یرلهصن نانلوا رک ذ لنهغوق دوو ناو رد,دآ ا ر و روئید د هراهمصت ۱

 . یغاشاو روشلوا هدهاشء روبق فص هردنا فص هدیغاشا هسنلوا رظن ندنسیرقو 4

 د



 كيبخوو كسو نالوا هدننزو فنك ماخوو یاخو رولک ماخواو هب رسک كواو |
 لیفت ىا مخوو مخوو مخو لجر لاش, ردیعج كنبلاو كلوا ماخواو ردعج

 لبق هسکرب هلی كرلواو (موخولاو ةموخولاو) هدننزو همالس ( ةماخولا ) |
 پابلانم اموخوو ةموخوو ةماخو لجرلا مخو لافب : ردهنسانعم یقلوا راوک او |

 | :ردهنسانعم قلوا راوک انو لبقثو جوک یعضه ماعط كلذک اخو ناک اذا سسماخا
 | روبس( موخولاو ) هدننزو باصس ( ماخولا ) ایحو ناك اذا ماعطلا مخو لاقي |
 (ذجخولاو ) هدننزو هرمح ( ةجنولاو ) هدننزو هحرف ( ةمنولاو ) هدننزو |
 یاوه هدنزو هدجم ( ةجنولاو ) هدننزو هنسحم ( ةجنولاو ) هدنزو هنیفس |

 ماخو ضرا لاش رونید هضعرا نالوا نمارب هئاود یساعر هلفلوا انفو ,عآ

 ( میخولا ) اهالک عيال تناك اذا ةمنومو ةجنومو ةيحوو ةجنوو ةمنوو موخوو |
 قفاومو اس هحازح هلغلوا لبقثو یدنلوا رکذ هکرونبد همدآ لیقث هدننزو ریما

 هدشزو لعف ( جنونلا ) قفاوال یا مخو ماعط لاقب روند هماعط نایلوا |
 : ردهنسانعم كليا دع لیقثو قلوب راوک او لبقث یاعطرب ( مانحتسالاو ) |
 ثلعرب هدننزو هرج ( ةمضتلا ) هلرتسب مل اذا هجنوتساو ماعطلا جنون لاقي |

 هلیئوکتس كناخ هدراعشاو رولوا ضراع ندنلکا ماعط قفاوماو لبق هکردبدآ |
 | درم رولک مغ ىج روسنلوا ریبعت قلوا التماو قلوا هضخن هدزغاسل ردم

 ىدا مخو یلصا هليغف كنان ( مضلا ) ردهجنو ىلصا كنو رولک تامختو هدننزو |
 اذا عبارلاو ىناثلا بابلانم امت مخنو لجرلا مخ لاقب : ردهنسانعم قالوا همخت ۱
 قلوا التماو همخ یندوب هلیرسک كهددضم یانو كەز ( ماختالا ) مخا ۱

 هلبرمسک ك نەز( ماخمالا )یدیا مخنوا یلصاكنوب مش ینععلجر لا مضمأ لاقب : ردهنسانعم
 یدبا مخوا یلصاكنوب و امختههريص اذا ماعطلا االف ختا لاق : ردهتسانعم كيا هم

 | || ةمختوه لاقب رونید هماعط نالوا ثعاب هفلوا هسخم هدننزو هعنصم ( ةمخخملا )

 قعشراب هدفلوا همخ ردندهبلاغم باب هدننزو هلعافم ( ةمخاولا ) هنم مضتییا
 كنیسق بارعاهنم ةمخم "دشا تنک یا هندعوک هتجنوف یتنخاو لوقت ردهتسانعم
 كنهقا هکردنلعرب هببش هروساب هلنیتتف ( مخولا ) رولوا یرلهنحابم بیات
 ا | روید هبهقن شمارقوا هنتلع مخو هلاصق ( ةمخولا ) رولوا ثداح هدنحرف

 . [ لجر رب هلیئوکس كلادو یعتق كواو ( مدو ) مخو اچ یا ةمخو ةقا لاقي

 كنبسن هعانعق یلب نب مدو نب مثجو ردیدآ نطب رب ندنسهلیبق بلغتو ردیلع
 ا  :ردهنسانعم هدای زو لصف هليغق كنهمجعم یاذو كواو ( مذولا ) ردندنلاجر
 هللا هلاخو ردهنسانعم لولؤث راقچ هدندب هکر وند هلیکسو ةداي ز یا مذو هبلاق

 هدنج.ر كن هقا هکرونید هرلکح هناد نانلوا ریبعتلیکس لوشو روند هرکذ هحهلی |

  یرلکدلیا دنب هنفلارا تكنجاغاهلرلهشوک كنهغوقو ردبا عنم ندلود بودبا روهظ |
ea men 

 هرلویصت
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 لاقب رونید هنوک یتس"ا كب هدننززو ریما ( ےجولا ) اعزف هنع تکسا ۸ یا هنع

 نوپوارب هدنعاس تردیرکی هدننزو هرن ( ةجولا ) "رطادیدش یا جو موب

 (ةجولا) رددآ عضوم رب و ةبحویا ةجو لک ًالاقب یک هبح و روند هکع كم
 (جوالا ) ةبسلایا ةجولا قوتب لاق رونبد هتلضخ و تفص قحهنلراع هلتاصف

 لبخم هلنيتغف (.مجولا ) رونید هنبرب ناوارف و موک كفلموق هدننزو رجا
 ۱ فیفخ قرهلوا هنامورف و میثلو لیخ یا جو لحر لاقب روشد هسک ا و

 هدننزو همنکم ( ةمجلا ) مثلا مسجلا فیفا یا مجولجر لاقب رونید همدآ
 یدلیا ریسش هلا یسراف فلوم روند ید هنج هثسانعم نیذک روند هفخ وط

 هنابوبحوفلع شمارغوا هتفآ هدننزو هنیفس ( ةيجولا ) ردیرعم نزک نیذکو |
 هکر دهندأنعم كمر کا رلنوناخ هلبحصتف كنهلمهم یاحو كواو ( مولا ) روند

 لجوو ثرب ٹروک یلبملا تج و لاقب رک ذیساک ردبا ابشا هرهنسن ولرد ولرد
 هبهنسن ییدرب شآ كنوناخ جو و لک ال بلا ةوهش ةدش وهو اج و لحوب
 جو لاقب : رد هنسانعم كلا ءانشا و وزرآ دهنسن ره اقلطم و هعاج و روند

 تع لوقت روند .وکیلسس یراداق نکرحوا شوق و یهشا اذا هربغ و عاجلا

 ردمسا ندلوا یانعم هدنرلنزو باصسو باتك ( ماحولا ) هفیفخ ىا ريطلا ج و
 مجرتم لبطا ىلع ةوهش یا ماحو اب لاقب روید هننلاح همرب شآ كناوسن هبک
 كنوناخنالوا لماح الثم یبس كنوب هرزوا ینیدلوا حورمشم هدهیبط بتک هکر ید
 ردا وزرآ رلهنسن فلاح هدلج یادتبا هلغلوا یدر طلخ بولاق هدنندب .قمط

 تلاحلوا هلغلوا ادغ هثینح ثمط هدعب ردا انشا یخدهنسهلوقم روماچ و روموک

 هک تیمرکیبل و قاربط یی رولوا د هدرامدآ شعب تلاح وب و رولوا لئاز
 ردهب در . طالخا فلاخم هداتعم یعیبط یبس و روند ماحو ید اک | رولوا التبم

 كواو رولکماحو یعج رونید هنوئاخ هبک نرب شآ هدننزو یرکس ( یجولا )
 نرب شآ هدننزو لبعفت ( ےحوتلا ) هدننزو یراکس رولک یاحو و هبرسک
 ینکیدتسیا یلکوک بویلزاغو نویف هرزوا برع تداع نوا نوناخ
 راررب شا هئا یرثکا رلهود ردنوحا هلازا لیعفت رد هنسانعم كمرد

 هصا شلربق و یهتشنام اهمعطا و اهل جد اذا ةنالف جو لاش شما
 ءاملا هنم فطن اذا دوعلا جو لاقب : رد هنسانعم كليا عشرت وص ندنغوبج
 موب لاقب رونید هئوک یم"ا كب هکردیفدارم و هدننزو میجو ( میحولا ) اروسکم

 ( جنولا و ) هلینوکس كنهمجحم یاخ و یصف كواو ( مولا ) جو یا محو

 یعضه هدننزو روبص ( موخولاو ) هدننزو ریما ( میخولاو ) هدننزو فتک
 . رولک ماخوو هدننزو یراکس رولک یاخو یعج روند همدا فیثک و لیقث جوک
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 | هباکح ینکیدلشبا كربغ و بوبلشبا یشبا رب هکرونبد همدآ لوش هتاحق (ةمأولا)
 لاق هلوا ردبا لق ويد ۳ ردبا یک مب یو وانس یعب هلوا ربلبا

  زسهب هدننزو همظعم ( ةمأوملا ) هربغ منسیام یو لنعی یا ةمأو لجر
 | یبهنسن رب هلیئوکس كهثلثم یا و یف كواو ( مولا ) رونید هبهفلغوت نالوا
 | هرسک اذا یناثلا بابلا نم امنو هنو لاقب : ردهنسانعم ینغافوا بوکود یک زوط |
 شرالا سرفلا مئو لاقب : ردهنسانعم كکوس بوروا یر, هلیغنرط تآ و هقدو |
 قمانف بوسک شاط یغایا هدننزو بانک ( ماوو موو ) هزفاوحم اهجر اذا |
 ۱ ( ههوو مو و ) اهتمدا اذا امانو و اتو هلحر ةراحجملا تو لاق : ردهنسانعم ۱

 و ( فهئولا ) اهل مججا یا سالب ةيئولل مثو لوقت رد هنسانعم كمردکرب |
 روند هنسموک یادغب و هنسموک قلتوا و هنسانعم هراجح رونبد هرلشاط هدننزو
 همدآ زانفط قصص یسدوک هدننزو ریما ( مئولا ) ردندح یسوم ن ةو و
 ولهدوکزانغط هدننزو همارک ( ةماولا ) اجل زنتکلا یا ےئو لجز لاقب رونید |
 ای و ناك اذا سماخلا بابلا نم ةما و لجرلا مو لاقب : رد هنسانعم قلوا |
 هبهمزج نالوا رانکچ هللدش یرب ندنماکعتسا و تنانم هدننزو ربنم ( میلا ) |
 ( مولا ) ردیدآ لحر رب و "یطولا دیدشیا میم فخ لاقب رونید هتنابط هودو |
 انابنلف اذا مبارلا بابلا نم امن و اننمرا تو لاقب : ردهنسانعم تلق قلزآ هلنیتف |

 یرلفایا هدزو هلعافم ( ةعاولا ) ابعر "لقا ام ىا اهموا ام بجعتلا ىق لاقو
 ماو لاق : ردهنسانعم كم رکس كل رمدبا وار یک ران آ یبودنک بوردکرب هرب ر

 ( جاولاو ) هدننزو فتک هلیج ( مولا ) هسفن یرب هن"اکرباض اذا ودعلاق |

 بوکید هرب یتشاب بولوا ضبقنم یسرهج ندو نزخ تدش هدننزو بحاص |
 قرطمسوبعیا جاو و جو وهو هتبأر لوقت رونید همدآ ناروط مسپاو شوج |

 ندلاعفناو ظيغ هدننزو دوعق (موجولاو) هدننزو جر (مجولا) نزطا :دشل
 اموسحوو اجو لحرلا جو لاق : ردهنسانعم قمروط بودبا توکس یشان
 :ردهنسانعم ترکی بویفلشوخ ندهنسنر و ظبغ ىلع تکس اذا یناثلا بابلانم
 االف و لاقب : ردهنسانعم یقمروا هنسکوک كمدآ رب و ههرک اذا *یثلا جو لاق

 لاقبو یدریا جو لجر لاق رونید همدآ رتکو هپلوج ( موو ) هزکل اذا
 ( موو ) رد هک رادرکدب و راکدب و نمارپ یتعی هوس لجر یا هوس جووه |

 نوجا كلیب لو هکرونید هغوبوا شلغب ندرلشاط هرزوا رله اجعاج هلنیتعق
 ردماجوایمجچ ردشلاق ندنموق داع رلنو و رولوا لوطاو ظلغا ندرلقوبوا نالبای |

 | | اردا بناج و تهج هلبارلنا هدرلارح هکرونبد هرلانب لوش ماجوا هکیدید راتععب |
 ) ۲ ما ۸ لوقت رولوا هنسانعم كلبا توکس یثا ندفوخ جوو رویلوا لالدتساو "

 سس
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 لیو ېک یناکدنز و شيع نوسلوا یونعم و ېک بول نوسلوا یسح رونبد هبهنسن
 یکسا و رونید هراهقبرط لوب لوب نالوا رهاظ هرزوا قلموق هلخماریعوا بوسا
 هدرصم هلیعف كيم ( نوینم ) قلخورف یا مین هیلع و ءاج لاقب رونبد هکروک

 یلاعت هنوعب نونلا زج ردیعسا اضق رب
 همدآ رب هدننزو هلتاقم ( ةماولاو ) هدننزو لاتق ( ماءولا ) ( واولا لصف ه)
 اذا ةمءاوم و امآو همءاو لاق : رد هنسانعم كليا تاهابم دوخاب كليا تقفاوم
 رهاظ لوالا نیبنعلاب رسفو » مانالا كلهل ماءولا الول « لثلا هنم و هاهابوا هقفاو

 هتسانعم تقفاوم ینعب ابشت و ةاهابم هنولعش اما و افلخ ليجلاب نوئباوسبل یناثلاو
 یرلتصم هسلوا یرلتقفاوم هدنالماعم راسو هدتغلا و سنا هلر یر كسان هروک

 فطل هک مرک لها هروک هی و رارولوا ناشیرپ و فلت یرایدنک و لعمضم
 | ليته یهابت و هبت: هژلنا رانیلوا مراکم ههکلبج و اردا عبط نع ياا
 ۱ راهسلنا تاهابم هراس هلا دیلقن هرزوا روک ذم هحو رلهلوقم و رکا راردا
 | .تاهایم و رشف هنناهما لعب | کرد مجرم ارووا له ندنراد انس و كل

 هبقوف یات ( نام"وتلا ) ردموسم هلیناونع ماثللا كلهل ماءولا الول وبشا هنسانعم
 رد هموت نوم روند مون هنبرب ره روند هدلو یکیا نالوا زیکیا هلا هحوتفم

 اذهو نام"و ام لاق هدننزو بارغ رد مات و یک عاشق و مشق رد مءاون یعجج

 مهو هلکللا رکذ هدنلسف ءا یتسهدام ماون وجسشا یرهوح همون هذه و مءوت

 .EE هدنلصف ءان یفوب فلوم هک رید حراش ردشلیا

 هب ینا لوق رایدلوا بهاذ هنسلوا هدئاز بلقنم ندواو راضعب و هنسلوا هیلسا
 | هماوتلا یلوم هک نابن نب عاص و یبا رولوا ذوخأم ندنسانعم تقفاوم هروک

 | هنوک یرمنو ربغص هک ردیدآ توا سنج رب نام'وت و ردندنپعبات ردفورعم هلکعد
 ۱ لاق : رد هنسانعم قمروغوط زیکیا هلبرسک كنم ( ماتتالا ) رولوا هیبش
 ناروغوط زیکیا هدننزو نسحب ( ملا ) نطبف نینئا تدلواذا ةأرلا تمأتا

 برطلا "يغ لاقب : رد هنسانعم بسانتم و قفاوتم ( مءآوتلا ) زونید هنوناخ
 هدننزو مظعم ( مولا ) هناما ابسانتم و اقفاوتم یا اماوثم ءانغ

 رظنمدیو تقلخ تشز و سأرلا م :ظعلا مآوم لجر لاقب رونید همدا ولشاب كوس
 قح هدننزو لیعفت ) ميءوتلا ( 0 ه وشما یا موم لحر لاق روند همدآ

 ه"وشیااعءون هللا همأو لاق : رد هنسانعم قق تقلخدب و نیکرح یمدآ رب یلاعت

 ( مولا ) ردیذآ هلسیبق رب ندنائابف شبح هدننزو رهوح ( معءوت ) هقلخ
 هرا رک روند هوا هانمرکو یا تیاغب هلنوکس كنهرم و یصتق كواو

 قد یا مو تیب لاقب نوشلوا یاو یقاجواو هوم هلرک و نوسلوا وا"
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 | مبارلابابلانم امن ماعطلا ف من لاغب :ردهنسانعم قلوا یهنشم و سبرح هدنسهرک
 | هب هنسنر و عیشبالولکالانبع یلتبالناو ماعطلان ةوهشلا طارفاوهو لوهمبایلع من و
 | فنک ( مبللا) هبعلوا اذااذکب من لاقب : ردهنسانعم قلوا دنموززآ نوکشود كب

 | ولزوک جآ نابلب قج وط السا ( موهنلاو ) هدننزو ریما ( ےھئلاو ) هدننزو
 | همدآ دنموژرآ نوکشود كب هبهنسنر موهنمو روید همدآ دنمهرشو صبرح |

 ردهنسانعم تحاح هدننزو هرم (ةمهنلا) هب علوم یا اذکب موهنموه لاقب روند
 | هبهغلاب تم هما توهش نالوا راکرد هبهنسنر و هنحاح یا هتمهن یسف لاق |

 رود وک هکزدهنسانعم همانو هنوهشو هنمه غولب یا هنمهن هنم قوئسا لاق روند ِ

 | ردهنسانعم مهنو مهنو هنما یا لحرلاو دسالا ةمهن تععس لاقب رونبد هکعد ۱
 : رد هنسانعم قمولوص ىق ىنق هلسفن قینع هدننزو مهو ( ملا ) رک ذیساک
 ۱۳ ۱ 00 0 و ي اا قالا بابا نم ايما لج را يج لاق |
 هیلع تاص اذا یناثلا بابلا نم انو امل همبن لاق : ردهنسانعم كليا رازآ و |
 قمرغبح هللا رازآ نوجا كروب هبهود همینو مینو مینو هرحزو ه دعوت و

 اهرحز اذا یناثلا و ثلاثلا بابلا نم ةمبن و اجو امين هللا مين لاقي : ردهنسانعم |
 | مع لاقب : ردهنسانعم قت هبسک رب هللا هکسف یتسهلوقم یشاط لقج و توصب |

 | رحزنم هللا رجز هکرد هود لوش هدننزو بارح ( مابلا ) هقذح اذا یاب |
 تاکرح كرانون ( یمابللا و مالا ) رولک هانم یعجج هلوا ردیک بولوا

 روند هرگلود و اه ات فاو روند هنیروعمد هلتسن یاپ و قالث |

 كنون ( یابللا ) رونید هعضوم كحهیلشیا رکلود هدننزو هلحرم ( ةمبملا )
 كنون هنسانعم ريد بحاص و بهار رونید هساباب هروک هنلوق كرلضعب هلرسک
 | ( من ) لهس یا یابن قیرط لاقب رونبد هلوب ناسآ و لهسو زدنغل هدهلیم |
 ناطیش رب هلی كنون ( مېن ) ردیردپ نطب رب هکر د هعیر نا هلیرسک كنون |
 هلکنا یرادسکیرلکدید من دبع هکر دیدآ مصر صوصخ هنسهلببق هنبنم دوخای ۲

 هعصعصنماعنی ةعيبر نب بعکنی هلادبع نبا هدننزو رفز ( مین ) رلیدلیا هیت |
 | هشوقی لوق ىلع ردبدآ شوق هنوک رب هدننزو بارغ ( مابلا ) رد نطب رب

 | روند هنالسرا هدننزو دادش ( ماپللا ) هتسانعم بهار روند هشیشکو روند |
 ۱ هحملس هلا مدآ رب هدننزو هلعافم ( ةمحانملا ( روند هو محماو و قحا ماچ و

 ( مثلا ) توصلا یا ملا ق هعم ذخا اذا همها لاقب : رد هنسانعم قمرفیح |

 هاسپ دنک و ةمان ةن یا من هب لاق : رد هنسانعم همان تمعن هلرمسک كنون

 هسنوبو هبلا مانتسب یا ےن لحر لاق رونبد همدآنانلوا نانیمطا و مارآ و سنا
 عالم و فیطلو قشموب و روتلوا ذاخنا قانج و هطاوق ندنا هک ردیدآ رجش و

 هد هم
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 ي حج

 | هدننزودرص ( مونلاو ) هدننزو هزم ( ةمونلاو ) هدننزو روبص ( مولا )
 | (ةمانالا) هدننزوروبص رونبد مون ید هدنفْوم رد رلنمضتم یهغلابم ردرلفصو

 همانا لاقب :ردهنسانعمقعووا هدننزو لیعفت ( مونتلاو ) هلرسک كنمرمه

 هلتقاذا همانا لاقي ردلمعتسم هنسانعم لتف همانا و هدقرا اذا "همون و
 ةنسلا تمانا لاش ردلمعتسم هنسانعم كمروک بوربق ىسان ثدش و" طعف و
 | هدحو اذا انالف مالا لاق : ردهنسانعم قلو مان یدآرب و عشه اذا سانلا

 كنوو روندهمدآنالوا رو وا قوج ردغضو هک هدننزو نارکس ( نامون ) اگان
 ( ةماكاو ) ( مانلا ) مونلا ریثک یا نامونای لاقت ردصوصخم هبادن یلامعتسا
 عنصوم یا هتمامو همانم اذه لاقب هنسانعم هاکباوخ ردراناکم مسا هلیعف كرل

 ةفیطقلا یا همانلا ىلع دع هتنار لوقت روئلوا قالطا هبهفیطق همانمو همون

 وهوهتنا لاق نوجغبدلوا هاکیاوخ روئلوا قالطا هبهفص نانلوا رببعت کسودسو
 لامعتسا هدهبلاغم باب هدننزو هلعاغم ( ةموانلا ) ناکدلا یا ةمانملا ىلع دعاق

 لوالا بابلانم امون هتم ینمو انلوقت هنسانعم قمشراپ هدنصوصخ ویوا رونلوا
 قلو شارآو رارق هلکنآ بوشلآ همذار یدو ( ةمانتسالا ) هتبلغ یا
 | هدنلکش روب وا هلا هعضاومو "نامطاو نکس اذا هيلا مانتسا لاق : ردهنسانعم
 ( ةمونلا ) ابذاک هسغن نم مونلا یرا اذا لحرلا. مانتسا لاقب : ردهنسانعم قلوا

 ( عونلاو)رولوا یسهغیص هغلابمو یدنلوا رکذ هکردفصو هدننزو همه هلیع كنون
 روئلوا قالطا همدآ ناشنو مانیب دوخای لفغمو روند همدآ یبوش وا هدننزوربما

 هغمصبوقبوا هدننزو بارغ ( ماونلا ) لماخوا لفقم یا ےؤنو ةمون لجر لاقب
 هدننزو لعافت ( موانتلا ) مونلا هیرتعی یا ماون هذخأب لاقب روند هنفلرغآ وقبواو
 مونلا یرا اذا لحرلا موانت لاقب : ردهنسانعم كمروتسوک یتلکش رووا ةعضاوم
 لاقب ردلمعتسم هنسانعم قوا مالتحا هدننزو لعفت ( مونثلا ) ابذک هبش نم
 حراش هنسانعم هینم رونلوا قالطا همولوا ( ةمنانلا ) لتحا اذا لجرلا مونت

 كعد ولوا هکردقلوا ةنیم نالوا باوص ردفرح یرلهخست هینم هدارو هکريد

 هنسانعم هیح رونلوا قالطا هنالب همان و رونلوا قالطا هیما هبهثح هکهتن رولوا
 ةفيطقلا یا مینلا ىلع مان لاقب رونید هبهغبطق یخد وب هلیرسک كنون ( مثلا )
 رولیکریاوص هدنآ هکرونلوا قالطا هرب ولقاروئوا لوش هلی كيم ( مانتسلا )
 (ةمانلا) رديدآ عض وم رر هدننزو نیمآ (: نیما و ( هدنن زو بینم ( نم ) هل وا

 ردرب قاروتوا هکرونید هنسهحاس یتعی هنسهعاق كنحرف ناوسن هدننزو هلاح

 همالس( فمابلاو ) هلنیتعتف ( ملا ) ردیدآ تابن رب هدننزو نارکس ( نامون )
 زلک انغ و عبش بولوا نوکشود هلیسهدایز برش و لکا هلکلولزوک جآ كب هدننزو
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 قلزدلاب هدننزو هلزاز ( ةغعنلا ) ردضا هبسک شخوس یرآ هساخاب برش |
 كفاربطراکزورو هشفنو هفرخز اذا هن لافب ؛ردهنسانعم كلا نیبزآ و شقو |
 تن لاقب ؛ ردهنسانعم كلبا لوب لوب یالآ یالآ هدنزرط شمزاب یزاب ینزوب |

 هلبرمسک لرلنون ( میشغلاو ملا ) ةباتکلاک ارثا هبلعتکرت و هنطخاذا بارتلا عرلا
 روسدهناشنو رثا ییدلیا طسب لو لو یک یشفن یزاب هبزوب كغاربط كراکزور

 هزا و مک رولوا هلرسک كرانون هک دننزو لفلف و هدننزو دهده ( متا )
 كنون ( ةملا ) رد هغو هم یرادرفم رونبد هنصاب نالوا هدنرافن رط *رلهسک

 پیع و تنایخ هدننزو "یه ( یملا ) رونید هبهجعرف لوق ىلع هبلهک هبرسک
 هنسانعمنازبلا ةس رونبدهنشاطیحو بیع و ةنايخ یا یمن هب لاقب :ردهنسانعم
 هروفنم و هلو و رد هنسانعم تشرس و تعیبطو رد هنسانعم توادع كند و

 نالوا شوشخم هللا رقاب دوخاب هللا نوشروف لوق یلع رولوا ندرتاب هکر وند
 هثرهوجوهبام و لصا كناسنا و رولک ییمنیجهلاه ردهین یدرفم رونید هبهجقا |
 هنسسانعم هسکو سکو هلصاو ناسنالا رهوج وهو "یا مرک وه لاقب رونید |

 یدنلوا رکذ هکر دننؤم هلاح ( ةبملا ) دحا یا "یمن رادلابام لاق ردلمعتسم

 بانک ( ماینلاو ) هدننزو مول ( موئلا ) هنسانعم هتخاف رونید هنشوق كيکوا و |
 بابلانم اماینو امون مانب لجرلا مان لاقی :ردهنسانعم قموبا دوخای قشگنماهدننزو |

 نمادرقج لالخ هلخلوا نوغلوط و ولتا یردلاب كزبق و دقروا سمن اذا مبارلا
 رازابوقاسلا هالتما نم هئوص مطقنا اذا لاخلا مان لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا

 هنسانعمكمکید ليو تدسک اذا قوسلا تمان لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا دساک
 لاقب ردلمعتسم هنسانعم كوس شنآو تنكس اذا جیرلا تمان لاقب ردلمعتسم

 ادهاذا رضلا مان لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلناهل ایردو تدمه اذا رابنلا تمان |
 هقح هاکرد مدآرب و قلخا اذا بوثلا مان لاقب ردلمعتسم هنسانعم كيکسا بوو |

 اذا لجرلا مان "لاقب ردلمعتسم هنسانعم كليا ضرع تنکسم و لابییا و عضاوت

 هلیفرحیلاو تناماذا ةاشلا تمانلاق ردلمعتسم هنسانعم كلوا ناوبحو هلل عضاوت

 هنسانعم قلوب نانیمطاو سنا و شمارآ و نوکس هبهسک رب دوخای هیهنسن رب |
 ندفلاق بونبوآ هلکنآو قلوا مار بونا یسفن اکآ نوتب نوتب هکر دلمعتسم

 هیوقوا ردساهلرسک كنون ( ةينلا ) نأمطا و نکس اذا هيلا مان لاق ردنرابع |

 لاقب هلیسهقالع موزل رونلوا قالطا هبادغ و توق كحهنک كلهحمکرب و رونید
 مو و هلبرسک كنون رولک ماین یعجج ردلعاف سا ( مثانلا ) ةي بل ةن هلام |
 | موق دولک مونو هدنرانزو نامر رولک مايو ما"ون و هدنرلنزو مکر رولک منو "
 . هدننزو کر رد مون یجج رد همنا یننوم ېک موق ردعجب مسا وب دوخای هدنزو |

 مولا ۱
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 هدننزو بنع رولک مقنو هدننزو ملک رولک مقن یعج رونید هنافاکمو ءازج نالوا
 ةب وقعلاب ةافاكملا یهو ةمقنلاو ةمقنلا هبتلح لا هدننزو تاک رولک تاشو

 كلنا ارج هلتب وقع هدنزو مالکت ( ماقنتلاو ) هلسبصف كنون ( مقنلا )
 هب رکیفیاربو هبقاع اذا عبارلاو یناثلا بابلانم اماقنتو امقن یقن لاق + ردهنانعم

 كلنا لكا زتزتو ههركا ذا الا مقن لاقب : ردهنسانعم تكمروک شوخانو
 هلتبوقع هدننزو لاعتفا ( ماقتنالا ) اعیرمس هک ا اذا همقن لاق : ردهنسانعم
 هبقاع اذا هنم مقتنا لاق رونلوا رببعت كلا هنیک ذخا هکردهنسانعم كلنا ازح
 ردیبقللرماع تن شاقر ( ةيقاثلا ) رونند هنسهنروا كلوب هلنینعف ( ةفثلا )

 كنهسک مان یدع نب دعس نب ماع نالوا یردب نطب ر هدننزو بحاص ( ان )

 امرخ ساحر صوصم هنرهش نام مانو ردب رد تكنهرو نم شاقر ردیبقل
 هدننزو هنیفس ( فیفثلا ) ردیدآ هب رقرب هدنچ هلي كنون ( مقل ) ردیعا
 هروک هنناب كحراش ةبيقنلا یا ةيقنلا نوهم وه لاقب : ردهنسانعم تاذو سفن

 هدننزویزجج ( یمقن ) ردیدآحضومرپ هدننزو یلبح ( یمقن ) ردهبیقن یلصا
 هتبیصمو تبکن نالوا یظع هدننزو هرم ( ةمكتلا ) ردعضومرب هدهنیدم یحاون
 یحتف كنون ( ما ) ةحداغلا ةبيصلاو ةبكنلا یا ةمكتلا هتباصا لاق روند
 تكمروشود هنر یر بودا اغلا داسف هلمالک لقت هنن سان هلدیدشت كيمو

 یناثلا بابلانم ان ثيدحلا من لاقب رونلوا ريبعت كلبا قليجغوق هکر دهنسانع
 یزوس هللالیو یرغاو سانلانب شرووا داسفاو هلةعاشا هعفر اذا لوالاو

 كسمو بذکلاب هنیز اذا مالکلا غ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قعشوق بورود
 رولوا فصو منو عطس اذا كسلا مث لاقل ردلمعتسم.هنسانع« قملغاط یسهحار

 هدننزو روبص ( موفلا ) رد هم ینوم رولک ءاغناو نوه یعجب روید هیحوق
 رونید هبیتوق هدرلنوب هدشنزو "نح ( لاو ) هدننزو دادش ( ماغلاو )
 رونبد هفلبحتوق ردسا هدننزو هنیفس ( ةميفلا ) هلم كنون رولک مج كموم
 قواو ثیدحا عفر یاهمیغلاب ینع وهلا زساه رون دید مگ ەرۆک هننابكح راش

 رونبد هیدرزح نالوا عوعسم ندلق نکرزابو زایو رونلوا قالطا هنسسكنب روبق

 سف سف كنيراقدود نکردبا یدلسف مدآییا هکرونلوا قالطا هنسفسف یدلسفو
 : ردهنسانعم . تکرحو سحهحهتسهآ هلدندشتكيم( ةمانلا )ردنرابع ندنسگوا
 هللاتکسا لاقب هنمو ردلمعتسم هنسانعم سشتابحو ةکر حو سیا همان هبلاقب

 رب هدننزو دادش ( ماملا ) ردلمعتسم یخد همان هلا همه هک هتن هتاما یا ةمان ||

 ردم یضیحو لوب ردندنعاونا نیحایر رلرید هععرام هدیکرت ردیدآ تابئوپسشوخ
 ینلاقثمرب با نیبخکسو كلهم یهلهکو حر یراناحغوصو ىينج ,شلوا ندجرو "
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 رفصم ( نامه ) ردبدآ هلببف رب هدننزو منع ( مع ) ردبسا هباصع رفن قلا
 عبطشوخ ی:هغیطلو حازم كي ردندردب باععاو رع نی نام ردندیماسا هلیسه
 رب هلجزا یدبارلردبا لا هدنخ یرئکا قرات رطح مالسلا هيلع ما ارضم هلغاوا
 بولوا مزا هسبعلاب هباذغرب هبرلترسح هنع هلایضر رکب وبا رکسع ریما نوک
 هبئارعا رب هلیرفن ر كرهید ردکولع ییهمرح نب طبیوس ندیاض#ا هدهار هانا
 هدکدلیا عافسا رکب وبا ترضح یدلبا یلسسن و عیب هبود یدید نک راهم نوا

 هبلق ملام رخف یدلبا صیلخ یطېب وس هللا در هبیارعا و ذغا ندندب یرلهود

 رابدلپا هدنخ نامز رفاو ندهصقو مارک باصعا راسو یرلترضح مالسلا
 یسهدعافكفلّوم هلي كنيع ( معنملا ) ردبمسا نطب رب هدننزو لعافت ( معانتلا )
 هب هکروپس رد هدننزو ربنم هروک هنهح" كحراش و رولوا حوتفم مم هرزوا
 || نلفنیاورهنلا ابرکز نب قاعمو رولوا روسکم ینیع اضععبو هلنیتعف ( من ) رونبد
 | من نکل ردباوح فرح یک یسهلک لب ردتغل هدنآ رد هلعابشا هک ماعن هرزوا
 ۱ منو ال ردهنسانعم یرآ هدیسرافو دوا هدیکر ردلمعتسم هدیحاو باوح یسهلک

  هرکصندربخ هکر د وب یلامعتسا صخلم ردفرح یظفل من هکر ید حراش ردمولعم
 | ندمایتساو دعو هسرولوا هرکصندنناک لعفنالو لعفاو قیدصت هسروشلوا رکذ

 رلهدام نالوا هدنزو و هک ردشوا رک ذ اجعاج رولوا كد كمادقا و یعس تیابت

 | ردتمنكفجهلوا للان هلکمادقاو یعس تيان روی لعف هک ایوک ردبا تلالد هتباغ
 | كنمن كسبا زلطشیا رکا ردرونم لعف كنم تيان دوخای اردا لیبخ یکد

 ] ( ماسنلا ) كاراصق یا اذک لعفت نا كاماعن لاق ردکعد رولوا شلوا صقان

 ماعنم لحر لاقب رونبد همدآ یحاص ناسحاو ماعنا هرزوا هفلابم هدننزو بارح

 هزوس ولزیک هلیئوکس اضعب و یصف كنهمجحم نیغو كنون ( مغنلا ) لاضفم یا
 قمالربا لوکس كرانیغ ( همغنو مفنو ) رد همغن یدرفم هنسانعمیخ مالک روند

 1 ذمفنو امغن مغنو اتغلا ف برطلا مغ لاقب ردیفدارم ندییارس هدیسراف ردهنسانعم
 ردعا ندنوب همغن نالوا هدیقسوم هبف ملكت اذا عبارلاو لوالاو یناثلا بابلا نم
 ۱ بغن ینعع امغن بارمللاق مغن لاق : ردهنسانعم كمحا هحزآ ییورمشم مغنو
 ] هنسانعم هعرج رونید هیورمشم راسو هبوس مجارپ هدننزو هفرغ ( ةمغنلا )

 | هدقولوصرب هلغلوا زا كب ینعب اسفن مفن لاق و هدننزو درم رولک مغن یعج

 انغلاق مغنت لاقب : ردهنسانعم قمالربا یغدوب هدننزو لعفت ( مفئتلا ) یدجا

 ]جنس عو هجروا( دقو هو کو( ) مت نم
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 هدنسهلک امعن هکر دشعد هدنربسفن كنسهع رک تیآ [ هب مکظعب امعن هللانا ]
 اش من هلفلوا فوصوم هلیس هلک مکظعی بولوا بوصنم هکر دلت ءام نالوا
 هکهلوا لوصوم هنسهلک مکعب بولوا عوفرم دوخاپ هلوا هدنریدقن هب کلخعی

 رولوا هدنردقن هبکظعی یذلا "یفلا من سپ رولوا یسهلص كنسیدنک مکظعی

 بتک نکن رولوا كد هبرومالا هب مکظعب امعن هلغل وا فوذح حدلاب صوصخو
 دوخای لحم هلباسنج مال هنبلا هدقدلوا رهظم یلعاف كنس من هکردر رقمهدهت وح

 زلوا راج یسلوایلعاف تن هلوصوم ءام هدنروصوو رولوافاضم هنالوا سنجامالبیبحم
 هلنلوا لتشم یماہبا یکسنبامالب فرعمو بولواهنسانعم یذلا هدارون ءام هکرکم
 | لعافو رديتفص كنا هلجو ردزیتو همان ةرکت ءام هکیدید ماشه ناو هنلوا لیوات

 رلیدید ردهلوصوم ةفرعم ءام راضعبو ردهدنریدقت هن کظعی اثیش وه من ردرتتسم
 تملک هک نامعنلا قیاقش هنسانعم مدرونبد هناق هلی كنون ( نامعنلا ) یہا
 ی آرذنلان نامعن هربح ریما دوخای ردشلوا فاضماک | یشا ندننرج ردیکحچ

 نابعثلا ةّرمضم ( نامعنلا ةرعم ) یدلوا فاضم هنسیدنک هلکلیا تباج

 هدرفس لالخ هنع هللایضر ریشب نب نامعن ردهدلب ر هدنس هکلوا ماش هدننزو
 فاضم هودنک ندنکیدلیا نفد هاروا بودا تافو ولغوا هدقدارغوا هاروا

 ردهلیسا نامعن به هک ردمارک باحعا رفن زوئوا ( نونامعنلا ) یدلوا

 لقاع هللا منا دوخاب ردیداو یکیا هلیعف كنيعو یصف كنەزمه ( نامعنالا )
 (یحاون هللا هحوتفم نون ( ماعنلا ) ردشفلوا قالطا ابیلغت هرلغاط یرلکدید

 ردندآلبحر هلا هبتحم یاب هدرخآو یف كنون ) ایامعت ( ردعضومر هدهنيدم

 ةبحر هلی كنون ( من ) ردعضومرب هدهنيدم ةيلاع هدننزو سلفا ( مئالا )

 ردیمما عضوم تردو نوناخرب و ردعضومرب هدنساضق قوط نب كلام نا
 هدرصم ( ةينامعنلا ) ردهقرب رب ندبرع قرب هدننزو کز ةفرغ (یسناقر)
 نانلوا ریبعت لک هدنرره كرلتوب ردهدلب رب هدننايم دادغب هلا طساوو رده رقرب

 هدننزو نابعس ( نامعن ) ردیدآ هبرقرب هدنساضق راعتسو ردراویئدعم كروماچ
 هدنآ ردفورعم هلکعد كارالا نامعن هکردبسا یداورب هدنسهقرا تافرع لبح
 هنارف ربع هدماش ضراورددآ یداورب هدننرق هفوکو رولوا تبان یرلحاغا اوسم

 ننامعنو ردیدآعضومیکیا هقشبویداورب هدلخیرلکدید ميعننوردیسا یداورببیرق
 هدننزو ثادح ( منمو ) هدننزو بحاص ( مان ) ردرلیعبات نامعنلا نب یلعیو دارق

 هدننزو رییز ( معنو ) هدننزو یلبح ( یمعنو ) هدننزو نام ( نامعنو )

 نوا میعن و ردندلاجر “یاسا هدننزو رص ( معتنو ) «دننزو لا( ا )



 ولرپ ناروط بولاموط هدنجیا كنوپفو رونبد هب یعاسو كيپ نالوا لسمو |
 | ردهنسانعم ینادائو لهحو ردهنسانعم ټلظو روند هنکټکك جنا هدردلابو روم .هبابق |

 افلخ بوروط هرزوا وبفو روند هان نانلوا بصا نوععا تمالع هدنباب و

 | دو روند هب یرد هجا ندا هطاحا یغامدو روند همدآ نرب و بوکحوس |

 ۱ تلاش مو هنمو روید هب یناسنا تعاج هماعنو ردیدآ منموم رپ هدنسهکلوا

 | نارمعح هدنس هکلوا هربح هماعنو یدنلوا ناب هدنسهدام لوش هات مهتماعن

 | ردیبقل كنهسک ما شهبب و یک هشبح ؛یئاجو نم عن ردیسوصخ لع كرانلوا |
 | لنت ( معنلا ( ردندباصعا يضلا ةماعنو رديبقل هاجفلا نب ىرطق هماعنوباو |

 یعچب رایدلبا صبصخم ههود راضعب رونید هذعسف نویقو هود هلئاکسا كنيع اضعبو

 ارپ ز ردصوصخغ هبهود معن هروک هننای كيغار رولکيعانا یمجلا عجو رولک ماعنا
 قالطا هنعسف نوبقو رغصو هود ماعنا نالوا یعج نکل ردنمعن مظعا برعلا دنع

 هلرلنون (مامنلاو ) ( ماعنلا ) زملوا قالطاهجقدلوا هود هدنراجيا نكل رونلوا |

 هدننزو یرا-هذ ( یماعنلا ) ردهدننروص هماعن ردیمسا لزنمرب نرغ لزانم هلیصف |

 هدناتسسب رع رونید هلی ندیا بوبح هدننی ابص ها بونج لوقلع هنلب بونج |
 حدم لاعفا هک یرلهلک ( سلب و من ) نوح رافدلوا بیس هنوارطو تب وطر

 ردمعت یرب راو تغل ترد هدرلنوب ردنوجما مذ سلب و حدم معن ردندنسف مذو |
 یرسکكنو ردمن ۳ هلنیترمسک رد عن ۲ هدننزو لع هکهلی رسک كنيعو یصف كنون |
 هرزوا لاونموب خد یسهلک سلب هلینوکس كنيعو یف كنون ؛ هلبنوکس كنيعو |

 الصوو افقو رارید تمعنو اهبف تلعف نا راب رعو ردرللکد ف"مصتمرلتو و رد
 ری هدنس هلک ابف ردشینأت هان ارب ر رولوا تبا انکاس قرح هان نالوا هدنرخآ |

 هاگو ردهدنکبس یه تمعنو ةلصخ ابف ردعحار هنلغفل تلصخ نالوا نیصم ۱

 ] ینیع انععبو رونلوا افتکا ندهلص هلکنا بولوا قحال ءام هنسلکعن هکرولوا |
 مجرتم هتفقد ام معن یا نیبعلاو نونلامسکب امعن اق د هتققد لوقت زولوا حوتفم
 آرد رک لزوکو یا دی ارد دی زا اجرا منو دز چرا مت هکربد

 ردکمد رد هسک نمارب و ینوک دب ز رلرید دب ز الجر سلپ و تی لجرلا سن و
 | ناهفلاتبمنوهکیدیدریثانا هدنريسفت كننبدح [تمعنو ایفةعمجل ًاضوتنم] وبشاو |
 | قلعتمهرمضم لعف اهبف ءابو ردفوذح حدلاب صوصخحم ردهدیرب دقت .یح هلصخاو :

 | هدنلصانامعن هکیددربنانا هنو ردهدنکبح لضفلالان ةلعفلاوا ةلصل اهدهبف هلغلوا |

  ردهفوصوم هن ی سم الوا هدنو رلیدبدامعت بوتلواماغدا یبد امن ۱

 ۱ تن ردهلنآز فرحءابو ردهدن ری دقت لااشیش من یوقلااب_هاغلراهدنلب وات ئش :هکلب |
me 
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 صسضحا اذا عبارلا بالا نم امعذ دوعلا ن لاق : ردهنسانعم كمالتوارتو بات

 روند هدش وق هود هدننزو یاس ) ةماعلا ( كلذ نف معن هل لاق یا امعت ۱

 روئلوا قالطا هعج و د رقم رد سڏ مم ١ ندنآ , داعت رولوا نیک نو ردش وم |

 نوکر یدبا را ردنا دهعت یرلناربح و تربشع ییصوصخ و روما هلغلوا اونی و

 غم یرلکدید رورعص هکیدروک یشوق هود رب نکردیا راذکو تشک 0

 لق هفرط رب دعب نم هرکصندکدلیا دنب هحاغا رب هلمغعشب و كنا ا

 لبمح : هکوب a و راب یدااق مجايتحا هنب رهود كءاربح هدنص وصح لاحرا و

 * كرتيلف انقر و انف ن ناکنر * هلا انغتسا ناسل بولک هه وا ان ومع لرد مردىا

 ران وسلیا تغارف دعدم رندا ناسحا و نوعاکب و دهعت یروما ردو هنآ وب یعب

 4بسنا لاح هن یتانر و تانا بوش یرداج هدعب یدلبا ادن هلا زاوآ دیلی ود

 یهصغ نالف هدنرغو هماعن رکم یدتبا لاصیا هننای رعش ییدلیا دن یهماعن

 هدکدروک لاح و هرو یدیش لغم وا شوا صالخ نددن هل رقت و بودوب

 یدقح ندروغلب یهدوا نکردیک هعع رب هسا . یدلاق بولواناعشپ و مدان و ناربح

 داشما روح لثم یدلوا سوبام ندنتناعا تن لها مه و مورح ندهمعن ۳ ۱

 برس لنففت هک نالوا راحود هنارسسح و تدبخ هلا داع ا هب همسر قح هیفوا

 قالطا هماعن هشوق ون هەتا ههود هروک هناي كيغار ا مجرم روتلوا
 رلی د د :هماعت هل روص ریمعت ندنعیدلوا هقشب ندهود و ذحا نادیطق ت ز هکرلیدلیا

 نالوا هدد اچ ییا كنوہق هکر ونید هحاغا لوش و رود هناباس ۳ هماعت و

 سر ید هماعن و روئلوا ریبعت قوابالود هکراروق یروقرا هرزوا رللیم
 ذافم ی سادو یدسالا ةلضن ن دلاخ و ةابع نا ترا هکردیسا سرف

 نوا اش یک ناییاس هدنسسهبن غاط و رونلوا قالطا هئابط دوخای هغایا |

 هایم قدر طظ روند هلوب و روند هن رغا دوخاب هنغامد كتا نیر

 ٠ رونی شلوا لاجحمب هتکرح ندنغیدلاق بوناقبط هدنزغو هک لا لكا ی

 ! سوا نب ةنبيع و ردیلود یفید كغارنصق مان رعععو هکردبسرف یعشجا
 ٠ هماعنو ردیرلسرف یدزالا صارق و یربغلا رخغنلاو زبزعلاد,عنی عفاسمو یلالا

  ةماع و راردلا ان نوحا تحارتسا هرلندا دوعص هکر ونبد هنسهلوقم جالص |

 لماف یز هدلوا بیکرت فرطم رولوا نوعا هب دعت بويملوا هدناژ ءاپ هسرولوا ۳

 ۱ بورسشپ جاعا هانیتعتق ( ملا ) ردشلنا راکتتسا هلکلیا لی بصتنم هرزوا

 | كلدب معنف ايعنت همعن لاق ردهنسانعم قلوا طسنم و لدشوخ مدآ ر و شن و ۱

 ۱ سکی یر ند رع ناو هک ردون صا ةماعنلا هبحاسصت تنا * لثلا هنم و

 ۱ و ردهنبساتنعم مارک او ردها رور سو و ردهنسانعم ۳ سشو 1
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 ملهدننزویرشب (یمنلا) نیلیا معنع مالک لانب روند هبهئسسل زا و فیطل و
 ردهنسانعم ماعنو ییاعنو راب دنلوا رکذ اف آ هکردهنسانعم هلاص هاب دب و منو

 هللاص ءاشېپ دپ ېک همن یغدوب هلبا دمو یف كنون ( ءامعنلا ) رک ذیساک
 كلبا ناسحا تمعن هل رك كنهرم ( ماعئالا ) یدنلوا لیسفت هکردهنسانعم
 رورسم یدآرب و نسحا یا ا همعناو هبلع ةمعنلا هلامنا لاقب : ردهنسانعم
 هب سنیع كب رقا یا انیع كب هللا مئا لافب هنمو رولک هنسانعم كلا كانحرفو

 نوسلبا نشور ینزوک كمدآ كکیدوس هلکرادید كنس ینعب هبحنب كنیع "رقاوا |
 ندیئالل هکهتت نوسلیا نشور هلب رادبد كن هسک كکيدوس یکزوک كنس دوخاب
 هلرلنویو رونلوا داربا هدماقموب ید انیع كمعنو انیع ك هللا من ندعبار بابو

 منا لاقب ردلمعنسم هنسسانعم ,قلق هدای ز ماعناو ردحورمشم بی رقنع یرلبارعا
 الاف منا لافب یک ناعما رد هنسانعم كلبا هغلابم هدهنسنریو داز یا نسح نا
 یبهنسا رب و ابفاح مهانا اذا ریهمعنا لاقب : ردهنسانعم قعراو قابا نیلاب هرب رب و غلاباذا

 ثحابص هللا معنا مهلوق هنمو ردلمعتسم هنسانعم قلق ولتوارطو بانو هلزاو رت
 مناو احابس منا هلیسهفیصما هدنوب هکربد حراش ةءارطو نیلو ةموعناذ هلعج یا
 ربما ( ےعنلا ) هدنماقم نوسلواریخ كحابص راربد ید احابص مع هلغیفخو ءاسم

 ناسحا هقولخم كلاعتم یادخ یهلا میعنو یدنلوا رکذ هکر دهنساتعم تمعن هدننزو

 كنون (ةمعنلا ) هنیطع یا هللا مبعن كيلع لازام لاق ردنرابع ندهبطع یکیدلیا
 كعنو انیع كب هللا من لاقب ردلمعتسم دنسانعم قلق نب دیا یزوکی ک ماعنا هلع

 من لاقبو هب نم كنيع رقاوا هبحنم نيع كب هللا رقا ىا عبارلا بابلانم ةمعن
 ماعنو نيع یماعنو نيع یمعنو تانونلا حفب نيع معنو نيع ماعنو نيع ةمعتو نيع
 ىا تانونلا رمسكب نيع ماعنو نيع ةمعنو تانونلا نب نيع ةمعنو نيع منو نيع
 یشان ندقتعاطاو تبحم اضحم اکس یشیاو نب ینعب امارک او كنیعل اماعنا كلذ لعفا
 ارویهم یسهلج كرانوب و هلوا نشور لرهدید هدکدلیا هدهاشم هک ات مدلنشیا
 انیع بب هلارعن ف رطم هدهبابن هکربد ججرتم ردرلب وصنم هبا لعف نالوا رن

 تب یمنحز نکل ردشلنا بی وصت ینییکرت انیع هللاعنا بولتا زب وج یبیکرت ||
 جو هبحوت هلکلیا زییغ ندفاک نالوا لوعفم یتسهلک انیعو هیدعت یاب هدنظفل |

 كب "رقاو ردهدنکبس اه رقاو كنيع معن هکردکعد انیع هللاكمعن انعم سپ یدلیا
 یلوعفء ىظفل انیع هلفلوا یدعتم معن هروک هنسانعم هبح نم نيع اولوب 
 فذح یراچ اضعب هزوا هروک ذم هحوو رولوا ضوع ندهبلا فاطم نب وتو ||
 هلوا یانعم هدنلوق انیع كب هل عنا و رلربد ید اتیع كنعن هللاصبا لعفو کوره 

 دام انعم وب ةا ندا هفت ادعم قلوا لخاد همعن ماعنا و رولوا هدیاز قرح ءاي

 هسرولوا
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 مینی

 ءاتصمیلا ديلا 71 ما لا هم لات لاق لتقف كنبع :رولک تامعنو راردیا /

 صلاخ و E رلب رع ردشلنا ٴنظ لد نالوا ندحراوح یو حاعع چجرتم هخاصلا ۱

 هلتشیعمو هافرو تمعن و زا .i لعفن( مننلا ) راردنا قالطا ءاضب ههنسن |
 میس ند و هفارت اذا لجرلا منت , لاق: : ردهنسانعم تولشرورب بولوا نیت

 یشم اذا لحرلا متت لاقي ٠ ا ایرج يا زا ی و 1

 تمعن ره را تا لاق : ردهنسانعم لک مالمو قفاوم هحارم ناکم رو ابقاح ۱

 ناکشاب ات الف من لاقت :ردهنسانعم قم ردشارا بودنت لط هدر رب یدآ ر وینقفاو یا

 اذا ةب ادلا منت لاقي : ردهنسانعم كمروس هلمادقاو حاملا یهب اد و هیلط اذا
 هیمدق مت لاق : ردهنسانعم قفللوق ینرلقایا بوبروب هدایب و امناداقوس ابلع جا
 هلنحار و هافر ردسا ندنلوا یانعم كمعنت هلیصف ټنو ا ایهلذتا ادا

 هلیرمسک كنون ( ةمعنلا ) ءافرلا یا ةمعنلا ف وه لاق روند هکلرید نالوا
 : ردهتسانعم قوا لاح وخ هرج امنو زا ردرلردصم هدننزو دعقعم ) منلا و (

 74 ذو یناملا و لوالا و خیار ین ما یا و لحرلا من لاق

 رکی ا مهم رکیک مهمعنب لاق و تاللا تاکرحلاب ۾ يمعتب لزنم اذه لاقت و دو اذا

 عات لاقب : ردهنسانعم هفارت و م هدننزو ۳7 ) مانا ( قفاوم همعنلا

 ات لا مان ۳ e 2 هدننزو هلعافم منت یتعم لج للا

 یا لنْغقت ( ےعنتلا ا یا كلبح معان E O ك مک | ۱
 روډ ههفر اذا همعن لاقت : : رد هثسانعم قلق هدتحار و هافر بو ر دنلممءهن شیدا "۱

 هدننا وح كمدآ ر و ایفاحمه ایا اذا مهمعن لاق 5 ردهنسانعم قمراو قابا نیلاب ۸ ا

 ليم ترد اب چوا هب هکم میعننو من هل لاق اذا االف عن لاقب : ردهنسانعم كد من

 غاص ردیرقا كرالع فارطا نالوا لالح هفرش تیب ردیتسا عصومرب هدهفاس» |
 , یدملوا ریست هلا معن هلغملوا راغاط مان ما اا لوص و میل لبح هدنق رط ۱

 تنبع و ۴ لوم 1 هعاشا و ةعانلا ( رد نامعن یعسا تن داو نالوا هدنا

 شيع شوخ نالوا هدرورب هلیعت و زا هدشزو همظعم ( همعنلا و ) هلرسک "
 شعلا هنسح یا همعنم و هعانم و عا هبراح لاق روند هن وناخ ادغ شوخ و

 تس لاا رونبد باسن مقتسماو راو و هزاتورت عانتم و معانم و ات و هان 8

 بول لاقب رونید ههنسسن فیطل و مرا مانو ءاوبس یا مانتمو عانمو يا
 یا ) ةيعنسلا ( O a هطور روند ہرا رغ و هب هاب هاب و نیلیا معاد

 و الاع رولوا ا رطم و كزاو رت تیاغب یراقاربب» هکردمدآ رصش رب هلا هحوتفم
 و ی ا رج ri ,عنلا ) ردقجهلوا یرظدید مب دن
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 | ردلمعنهم هنسانعم تدافو باد و ردلمعتسم هانسانعم تش رطو یدهو تربس و

 | هفلموف نالوادقعنم بوط ردماظنو رک ذیساک ردهنسانعم ناتموظنا ةكمسلا اماظنو
 || ژلژللا مظن لاقب : ردهنسانعم ثكمزید یدوب هدننزو لبعفت ( مظننلا ) روند

 3 همنلافب ؛ردهنسانمم كلبا ادیب نائموظنا هدنرلنراق یمقرلکو قلابو همظن ینمع |
 هدننزولعقن ( مظننلاو ) هدنزو لاعتفا ( ماظت الا تماذا یھ بلاو کیس

 ندنایرب یغارْزعرولوا یدعنمادفتلاو مظننومتنافواالا مظنلاقب : ردهنسانعمكلزرد |

 | | دوخابكمرید هغارنم یکرزبد هبح یاب یا هک ابوکهلفمرفج ندنایرب لوا بوجعاس |
 ( ناماظنلا ) هلتخا اذا ععرلاب همظتلا لاقب ردلتسم هنسانعم كمزيد یتساشحا

 هلي كن همه ( ناتموظنالاو ) هلب رك تنهنمه ( ناماظنالاو ) هلل رسک كنون |
 | ردقهنبراقلوقا ندنرافریوف هکردهتشر نوزوا یا ندغاب هدنرلنراف رلکو كفلاب |

 | هلیرمسک كنەزمه (ماظنالا) رولوا یلب زید هدرلنا یراهطروع اجعاج بولوا نوزوا
 ۱ ۱ تمظنا لاقب : ردهنسانعم تكلباادب یسیزید هطروع نانلوارکذ هدنرلن راق رلکو قلاب

 | هرزوا روکذم هجو هلیعف كنمزم ( ماظنالا ) تمظن ىنعمج بضلاو ةكعسلا |
 ۱ ۱ ۱ جوبو رونبد هغلموق نالوا دقعنم بونلپ وطو روند هرل هطروع نالوا یی زید |
 || هدنزونسح (مظنلاو) هدننزو ثّدحم (یظنلاو) (مظانلا) رونید هنشب زید عیبستو |

 ۱ ( ممظنلا ) رونبد هرلکو هغلاب ندبا اذپ یسیزید هطروع نانلوا رکذ هدننراق |
 ۲ وص هرس هرعص هدنآ هکر ونید هنلوب هرد نالوا هدنفلارا غاط لوش هدننزو ربما |

 ۱ ۱ ۱ بولوا هرمص هرمص هرزوا دحاو قسن هک رونبد هرلوبق لوش و هلوا یرلکج لوک ۱

1 
 ۱ هدضنزو هنیفس ( ةهظنلا ) ردیدآ منعوم رب و هلوا یرلکبوک وص هنیربیرب |
 اإ زتعلا رايس نب میهاربا ندنیملکتم هدننزو دادش ( ماظنلا ) رديدآ عنصوم رب ۽

 اإ هدننزو باک ( ماظن ) ردیبقل یسلدنالا رعاشلا رابلادبع نیدجم و ردیبقل
 ۲ ردیعا یدح كني دح ردنرافای هلادبع نب نجرلادبع یعسا هک ینادنهلا ینعا

 ۱ ] كنون ( یمعنلاو ) هليعف كنو ( میعنلا ) رد رومشم رعاش ىشعا رونمو
 لاح ماظنو هنحار و هافرو هکلربد شوخ هلرسک كنون ( ةمعنلاو ) هليمض ١

 1 هدنن زوسلفا رولک مناو هدننزو تبنع روک معن یعج تنسلک ةمعت رود هلام و

 لإ ترسو حرف همعنو لام و ةعدو ضفخ ىف یا ةمعن و یمعن و عن ىف وه لاقب
 ا روتید هیهلاص ءاضيب دیو ةّرسم یا ةمعن ق هتبآر لاق ردلمعتسم هنتسانعم
 || ههبطعوناسحاو ششخ مع و صلاخلوش تعب هدننزو ییوط روند یخد یمعن

 رولوادیفموملاصهنلاوحاو روما كمدآ نالوالئا هلغلوا ناوارف و سیفن هک رونبد ,
 عابنا هنوکوب زاجحلها هک هلن ر سک رو کت امعتو هدننزو بنع رولکم عنو رولکمنا یعچ )
 سس س سس سس

 ؟نازدا
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 | .دنلبو تزن اذا ضرالا تعثن لاقب :ردهنسانعم قلوا وللبچریو بشنو ذخا اذا ۱
 | یخدوهدنن زولعفت (ےشنتلا) هعفر یا هرکذ هللایفن لاقب :ردهنسانعم كلبا یلاعو ۱

 لیصح و بلط مع هلفطلتو یا و ادتااذا الاف مشت لاقب :ردهنسانعمقمالشب هشیارب

 ولقآز وکوا هلنیتعف ( مشنلا ) ھساقلایف فطلت اذا لعلا شفت لاقب :ردهنسانعم كلیا ٠

 هبف ناك اذا عبارلا بابلانم اعشن روثلا مشن لاق :ردهنسانعم قلوا یلکس ولهراق |

 روند هزوک وا هجالآ ولهراق ولقآ هدننزو فنک ( مبتلا ) دوسو شیب ةطقن ||

 هنادوبشوخ ولردرب ندنماسقا رطع هدننزو دعقمو هدننزو سلجم ( مشثلا ) |
 ربسقت هللا لبنسلا نورق راضعب رولوا لکشم یسزا هلفلوا نيكس تیاغب هکرد |

 هرزوا قلوا ندنماسقا شیب هدنادرفم ردبا لاله لاطاق ردهعاسلا "مس هکر رایدلیا

 هدهکم مثنمو روشلو هدنراقلارا كني رلکوک یدنه لیس اضعب و ردموسم
 هدنرلکدتبا دار هلتاقم رلبرع یدیا رلرید هیحو هنب ردپ ردیعسا نوناخ هراطعرب
 دتشملاتق هدنرلنب یدیاراردیا ترشابمو هحو هکنح بودبارطعت هلبرطع كنآ
 « هبلع ءانب یدیا راردیا .دع ندنسهصاخ یتیفیکوو یدیا رولوا ریثک لوتقمو
 هايس هکردیسسا شم عونرب مشنمو ردشلوا لثم برعلانیب » مشنم رطعنم ماشا

 كنون ( ةمصنلا ) ردیسا ناسلبلابحو ردیدآ عضوموو رولوا هارد و
 ردنروص یرلکدلیا شتسرب لرلکسشم دارم هکردهنسانعم تروص هلیخف داصو

 یدرفم رونید هیادغب هوطو ولزوا هلیئوکس كن همجعم دانضو یف كنون ( ضنا )
 كنهمجعمىاظ و ىف كنون( مظنلا )ةنيمس ةرداح ةطنحیا ریتکم سن هلاقب ردهعضل
 هفل ۱ اذا یناثلا بابلا نم امظن ولوللا مظن لاق : ردهنسانعم كمزيد هلئوکس

 مظنهل لاقب رونید هبهنسن شلزید هکرولک هنسانعم موظنم مظن و كلس یف هعجج و

 ردبسا كبکوک وا هدننروص ءازوح و رونید هنسیروس هکرکچ و موظنم یا

 هنبرب یرب هدنلکش یغایا جاس و موسم هلبناونع ماظن هدنئیه بتک هکرید مجرتم
 یرلکدد رکلوا و ردیدآ عنضوم رب ظن و ردروصم هلا بکوک نخ جوا براقتم
 رولوا ردصم و روند هبکوک یرلکدد نارد و روئلوا قالطا «رازدلب پوط

 ةکعسلاتمظن لاقب : ردهنسانعم كلبا ادیب ناتموطنا هدنرافوح یمسق رلک و قلاب
 كرد ردردصم یک من هدننزو باتک ( ماظنلا ) ناتموظناب یتا اذا بضلاوا ۱

 ماظن و مظن ىف هعج و هفل"ا اذا اماظن و اسظن ؤل وللا مظن لاقب : ردهنسانعم ||

 بتک رولک مظن یعج یک یسیزید حست و یسیزید وجا رونلوا قالطا هبیزید |
 هتلاح و ههنسن نالوا بیس و رادم هنمايق و تاب كشيا رب و هدننزو

 | هکالمیا هما ماظن وه لافب رولک میظانا و رولک همظنا یعجج روتلوا قالطا ||
 ےس
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 هکرولوا اسبثم نداق قلم هکر ونید هفبلوس كي كب هفسنو ذکولعوا اکولع "|
 | كراکزوز یخدوب "هدشننزو زما ا( متسللا ) ويز ىا ةت ا هباصا لاقي ردتلع
 | متت ٹدجو لوفت ردنزابع ندنسسا مالمو هتسهآو شوخ هکر و هنفلسفت

 | روئلوالامغتسا یغد هدراکزور فیطلو شوخ مسن هگربد مجرم اهسفن یا را ۲
 | ۰: ميلاالس لبابصلا مسن ۰ رعانتلا لاق اک ردحورشم هدددم دقمو هدحاصت کهن

 | :ردهنساننكسا راکزور هلاصف ( ناعسنو ) هدنزو مسر ( منو ) ( مینو )۱
 | لاقیزوئیدهناج میسنو تبهاذا ىناثلا بابلانم ااعسنو ایسنو اعسن جیرلا تمس لاق ۱

 | هدننزومسر (مسنو) هنسانعم قرع رونلوا قالطا هرنوحورلایا میسنلا لیت نالف
 | هنسنربو برضاذا اج هفخم ربعبلا مسن لاقب : ردهنسانعم قمروا هرب هلیئابط هود |
 | .یغدوب هدننزو لقیص ( مسئلا ) ریغت اذا "ثلا مسن لاقب :ردهنسانعم یتلواریغتم |
 | همالس ( ةماسنلا ( روند هلو یکسا نابلوا هداجو روند هنششسفن راکزور' |

 ۱ ۱ لوالا بابلانم ةماست ضرالا تمس لاقب : ردهنسانعم یلوا جی وللیحرب هدنزو |

 | مسن لافب : ردهنسانعم یلوا ریغتم هنسنرب یندوب هلنیتححف ( ےنلا ) , تازناذا
 ۱ | ردهنسانعم قلآ قولوص هدننزو لعفت (مسنتلا ) ریغناذا عبارلا بابلا نم اعسن فلا |
 ۱ا میسنلا ےن لاقب : ردهنسانعم كما ماعشتسا راکزورو سفتناذا لجرلا منت لاقب |
 | ناکلا منت لاقب : ردهنسانعم یقلوا رطعم هلا هبیط هار ناکمریو 4یشن اذا |
 ۴ ردلمعنسم هنسانعم كلبا لع ليصح و بلط هلیعردن و ینات و جرا اذا بیطلاب ۱

 | رونیدهننابط كنود هدننزو سلجم ( میسنلا ) هساقلا ىف فطلت اذا علا سنت لاق |
 | رثا و رونلوا قالطا هنغ هنق هروک هننایپ كحراش هفخ يا ریعبلا منم لاقب ۱

 ۱ قیرط روند هلو و ةمالع یا مالا نم امم ثدحو لوقت رد هنسانعم تمالع و

 يا تكيسنم نیا يلا لاقب رونید هتهجو تمس كحهدیا ولسو هحون و هنسانعم |
 قیقح هک رد هنسانعم تاعسنلا يحم هدننزو ثادحم ( منلا ) كهحو و كيحذم |

 | هرامدآ ندباشاعمراردا هنیقتسم و ندبآ دازآ كولم ازاحجم ردلاعتم یراب ترشح
 ۱ أ یعج,كنهیسن . هک ایوک رد هنسانعم سان هلبغف كنه مه ( ممانالا ) روئلوا قالطا ۱

 ۲  :ددهنسانعم كلبا ادتبا هشيا رب هدننزو لیعفت ( میسنتلا ) ردیعجب كماسنا نالوا
 اإ مسن لاقب : زد هنسانعم قلق ایحا هلکلبا دازآ لوق و ًادغبا اذا صالاق مسن لاقب

 ۱ [ لاقب رونید هبهتسخ لحجم ولواهدننزو ساق (یانلا ) اهقتعاو اهایحا یا ةیسلا |
 سنجرب هلیعتفكن همجحم نیش و كنون ( میشنلا ) تولا ىلع یشا یا مسان تیم |

 :ردهنسانعمقلزوتا هدننزو لیعفت ( متنلا ) رولبزود یاب ندنا هک ردبسا جاغا
 مشن لاقب : رد هنسانعم قلق ادتباو عورمش هبهنسن رب و ریغت اذا محلا من لاق |

 شلاق ےدنلاقب :ردهنسانعم قعنارغوابوشایاهب هیرکو شرب و ًادتااذا مالا ین
 جو سس م یس س تی
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 كحراش ءایعا یا مخ هبلاقب : ردهنسانعم ایعاو بعت هلنبتف (.رضلا ) ردیدآ
 ' ( ةمادنلاو ) .هلنبتعف ( مدنلا ) ندعبار باب رولوا یغد ردصم هروک هننابب
 عبارلابابلانم ةمادنو امدن هيلع مدن لاق :ردهنسانعم قلوا نایشپ هدننزو همالس

 :ردهنسانعم قلوانایشبیخدوب هدننزولعفت (مدنتلا) روندهناشنورثا مدنو فسااذا

 روند همدآناهشب هدننزو نارکس (نامدنلاو) (مدانلا) فسا اذا هیلع منت .لاقب

 ما دنوهدنزو بانک رولک مادنیج كمدانو هدننزویراکس رولکیادن یچ كنامدن
 یعجبكنوب رونیدهمدآنالوابارمش مزیمه هکردهنسانعممدن نامدنو هدننزورا ز رولک
 ((عدنلا) رولوامج ندعدننامدنهکرولوا هاکو هدننزو باتکرولک مادنو رولک یمادن
 هدننززو ءام رک رولک ءامدن یعجج روند دبسک نالوا حدقم هل اه (ةعدنلاو) هدنن زو ربما

 ن دجورد هلیهحو حس ون قالطا دب هبحاصم قلطمسپ همدانم یا هعدنوه لاق

 هدننزو هلعافم( ةمدانلا ) رديخش یناععم ماما هکردیال دیصلا رکبوبا هیدننب نسح
 لاق : ردهنسانعت قلوا مده هدارش مز همدآرب هدننزو لاتف ( مادنلاو )
 دیشرو كرز هلیصف كنون ( مدنلا ) بارلا ىلع هسلاجاذا امادنو ةمدانم همدان
 هدننزولاعتفا ( مادتنالا ) فی رظ سکیا مدن لحر لاق روند همدا فب رظو
 كنون( نام رت لرمسیام یا مدتنا امذخ لاقب : ردهنسانعم قلوا ولتلوهسو یالوق
 هدنساضق نادمه هلبصف كنون ( نامرین ) ردیمحتا هكر دیلع لحررپ هلبعف
 امزن همزن لاقب : ردهنسانعم یقمرصا كب هدننزو مع ( مزنلا ) ردبدآ هبرقرپ
 هنسانعم نس روند هشید هدننزو ربنم (مزنلا) ادیدش هضع اذا یناثلا بابلانم

 ٠ نا هچرک یرهدامویو رونید ههزببس مانوطربو غاب رب هدننزو ریما ( مزنلا )
 هدحومهاب نالوا باوص هدنعوجم رنو نکل ییا تن اک مال طیف داف
 ندنغولوص كناچ هدندب هکردهنسانعم حورلا سفن هلنیتعف ( میشلا ) ردقلوا هلا

 لوقت ردکمربو بولآ قولوض دارم هکر دشلاح بحوم یتحارو .تایح ردنرابع
 بونلسفن كراكزور هکردهنسانع» عرلا سفنو اهسفیف یا اهسنیف حورلا ةحار

 مسن تدجو لوقت رولک ماتسنا یمج ردنرابع ندنسسا مالمو شوخو هتسهآ
 ولغایو دوسو رونبد هلوب کسا شمقج ندقل» داجو شلزوو اهسفن یا جرا
 رولوا لشي یرارزوا كنب رلیوت هکردبدآ شوق سنجرب و رونید هنسوقف ربفز
 | یاثعم هللا مسن هللاصتف ( ةیسنلا ) ردهیعن یدرفم ردبا زاورب هلتعرمس تیاغپ

 هسفن یا هتمسنو حورلا مسن لاق ردن رابع ندنسهلسفن كحور هکر دفدارع هدلوا
 جود سةن هیسن و مین هکر بد حراش هاتف رولک مس یعج روند هناسناو

 هلا هسبالم وب یدنلوا لامعمسا هام تاذو حورو سفن هدعب بولوا ۳ ا |

 حورلا سفن یا تاعضلاو ةمسالا ئراب هللاو لاشآ یدنلوا قالطا ید هناسنا |
 ىا ةمسن قتعا لاقب رو-نلوا قالطا ههکولمو كولء هنو ناسنالاوا سوفتلاو
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 ۱ کک نالوا
 1" زا یهو هامیلفو ءامصتم یتنا لاش

 | باتک (ماضلا) رد راکیک یرصوب هکرولوا یکیکقوبط هروک هتناپ كيرعلا ناسل
 .كنهلمهم یاحو ىضأ كنون ( ملا ) ردیدآ عموم رب دوخاب یداورپ هدننزو
 | عت بوبلتربآ نوب هلانف ( نامضلاو ) هدنزو ربما ( میحلاو ) هلبئوکس
 | یفزغوب یف یف هلایدنفبا و یدنفس هکر دبیک ربحز لوق لع رد هنسانعم كلا

 |, لا: ردهدایز ندریحزوب دوخاب :نوهارخا ملب ردن رابعندقمنادل رح بودولوص
 | هزاري زا وهوا غدت اذآ یناثلا بابلا نم انامح و امیح و امح لحرلا ع
 (ماتخلا) توس اذا دهفلا مح لاقب : ردهنسانعم كمروا رواج یرلکدید سراب و

 | محلا ربنک یا ملاحم لجر لافب رونپد همدآ ندیا ځضت قوچ هدننزو دادش
 | لحرلافب نوجغبدلوا منتهدفدنلوا بلط هنسن ندیدنک رونید هیرجو لیخو |

 | مهن ندباضا و ردیدآ یسرف كنهکلسلا نب كيلسو رونبد هنالسراو لیخم یا ماح

 ۱ | تمجسف ةد لا تلخد] ىراترضح مالسلا هبلع مانا رخفمهدنقح ردیبقل ىشرقلا هللادبع نا

 من دارم هک ردهنسانعم هلعس همح يدنلوا بیقلت نو رقدرویب .[ ميعننم ةمح
 ]  ینعب سرافرب ماحو هدننزو بارع رد ماحیفل كيلایوم هکیدیدراسب و ردیتروص |

 پ | كجراش ردقیدصت لک هکر دتخل ى ردتفل هدنسهلک من هانیتعف ( مے ) ردببقل یدنحرب

 1 | بارغ ( مال ) ېک یرلکدید نح هدنظفل نع رده دعس تغلو هروک هتناب

 | یرهوح ردشوق ناسا وا ریبعت طقن آ دار ردیدآ شوقر, هیبش هکدروا هدننزو
 ید یلیهس هکربد حراش ردشلبا حر هلا دیه هلدیدشت تناحو یف كنون

 | ردسک ندباعضت هل دش. هدنزو "بدخ 1 ملا ) ردشلئا طبض یک یرهوح

 اذا اذکو اذک ىلع معنا لاقب : ردهنسانعم مازتعا هدننزو لاعتفا ( ماعتنالا )

 | (ثیاضاور هلینوکس كنهمجعم یاخو یصف كنون ( ةسضلا ) هبلع مزتعا
 ۳ ندور و همغلب ناقح ندزاغو و ندسکوک هدقدرخآ و بورکوا هدننزو همام |

 ۳ ةر هللاق : ردهنسانعم لاجو نسح همخو هنسانعغ هغاخ روند هکوتس ناقآ
 ]1 بوزسکوا ردزناج هدهلیعتفو ینوکس تناخو یعفكنون ( مخلا ) نسح یا ةبيجم

 ۱ كلا عقد ندنورب اب كلا عفد مفلب ندزغوب دوخای ندسکوک هلقمرخآ اي
 ۱ هردصنم یب عفد اذا مبارلا بابلانم امخت لجرلا مخ لاقب : ردهنسانعم |

 EF ا رد4تسانعم قءالربا لزوک كب لوق ىلع یقمانیوا بویالرباو هغنا نموا
 أ لعف ( مختتلا ) انغلا دوجا وهوا ىتغو بعلاذا لوالا بابلانم امخ لحرلا ۳

 ۱ | عقد اذا لجرلا رخت ل اق : ردهنسانعم كنا عید مخلب هلقم رخآ یخدو هدننز

 1 قاعتسر هدنسهکلوا مسم هدننزو روبس ( موخنلا ) هفنا نموا هردصنم ۷
 ا

 رد دا



 ۳ بت

 ماللاب ف"رعمو بكوكلا یا ملا علط لاقن هلنبتعخ رولک مجمو روسلک موجو |[
 یا رعتلادبک لاق رونید نی.ورب هدیسنراف هکردیلع كنب زدلپ رکلوا ملا قرهلوا

 . تادخ هلیجصد ردم یستلآ ردلقشم یزدلی ر نوا رکلوا هکربد "چیرته ای رثلا

 قبق بویلوا قاس مو ردحورشم هدشب رش ءافش هک ه تن یدبا راردبا دادغتو |

 ربثک مج ضرالب لاقب زونیم هنابن نالوا طسبتمو ناوبای. هرب یک یککت رایخو |
 ربع ارپ ز رونلوا قالسطا هتقو نالوا. نیعمو .دودحو یاس ريغ ىلع تاب یا |

 داشو لصاو ردیدا لجررپ قرهلوا فر عم مو ر ردبا دیدحم هللا مچ یناقوا
 قحهللوا ادا هدنیعم تقوو قدص لصانم یاقدص مچ نوم لاق : ردهتسانعم

 ندنسضراع ریس هدننزو لعفت ( مهتلا ) روئلوا قالطا هبهفیظوو هفولع

 هکردهنسانعم قمنا بوقاب هرازدلی بویمو وا حابصبا ندندرد قشع دوخاپ
 نم موعتلا یعر اذا لحرلا مت لاقي رونلوا ریبعت قتلوا راعش ما ها رعشلانب

 دا دش ( ماصتلاو ) ( معتتلاو ) هدننزو تادح ( جملا ) قشعوا رهس |

 عولط كموج ینعیهلواردیا رظنهموج تیقاولاو رپسلابسع هکردهسک لوشهدنتزو
 مج هلوا ردبا عوقتو طبع یتلاوحا هلغلوا انشآ هننف یعانموا راس و بورمع و
 بس موجتلاق رظنب یا ماج و ریتم و مج: وه لات ردمولعم "یدنفا یشاب

 اموجم یشلا مج لاقب ردیفدامو هدننزو روهظ ( مولا ) اهربتسو اهتبقاوم |
 هکر دهنسانعم كليا ادا هتسح هتسح یبهنسن رب و علطو رهظ اذا لوالا بابلا نم |

 ندنسانعمهفیظ و قحهملوا ادا هدنیعم تقودوخاپ ندنسانعم نیعم و بورضم تو

 ثلباروهظ هلبرسک كنهمه ( ماجالا ) اموج هادا اذا لاما مچ لاق رد ذوخام |
 یسهلوقم یجو قوغوصو رومخی و علط و رهظاذا ثلا مما لاقب : ردهنسانعم
 لایق ) مینا علقا اذا هریغو رطلا جا لاقب : رد هنساتعم قلوا عفدنم هنسن

 لانا مص لاش : رد هنسانعم كما ادا هتسح هتسح ثفو تقو یهنسن رب هدننزو

 لوق ىلع ردفورعم تابن رب ههلاصتفو هدزو هرم ( ةمجلا ) اموجت هادآ اذا ا
 ردرم هلاقرآ هم هدنادرفء ردنابن ر هقشب هلبعف و هقشب هلئوکس كيج

 قحآ و هئدعم یا لالنعلاو لطابلا خم نالف لاش : ردهنتسانعم ندعم هدننزو ا | دمقن ( ملا ) نوجا یفیدنلثوخ ندموقرم تان رديبقل كراج ى( ةمجنلاوف ) أ ر
 یرلکدروگ ینلد كنوزارت هدننزو ربنم ( ےجملا ) هنسانعم هارهاش رونید هوب |[
 هدننزوناربنم ( نامجنااو ) هدننزو ناسلج ( ناما ) روتبد هروند یروقرا | |

 هحزود هبا را 54 قایا کیا هک رود هرلکک هعرویس نالوا هدنراناب کیا كغایا | 3 ۱

 هدنف رطیکیاكننابط كغایا ره دارم هروک هک رولوا لباقم هنر یر هدکدلزوتک |
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 همدآ شماروا هنتلم كممچ دبدش كلذك هنثلع ماسرب هدننزو لوفم ( موملا )
 (همام) ئردجلا "دشاوا مماسرب هباسا اذا موع وهف اموم لحرلا میم لافب روتبد

 هلک هدننزو م ) e ( ردف و رعم داوح هءام ن بعک ردن دیماسا هدننزو 4اح

 رب سست هلس رابع یش كل تدسا راطمب ردهنسأنعم كناش و كلاحام ردماهفنسا

 هب و هدلاع هنرد هما كئناش و لاح ینعب كلاش و كلاحام یا میهم لاقب یلیدلبا

 ثداوح دوخاب ردبمراشوخ رلوبا رد هدلاح هل كتربشع و هناخ دوخاب نس هدلاح
 ندشفیک و لاح یسهصالخ نسیفسا و غابص یعدشرپا هئداح ر اکس ندرهد

 ردمالمف مسا میهم هکپدبد هدعضون كلام نبا هکر ید حراش ردماهفتسا و لاّوس
 هدمدقم یرشخزو یدلبا ربسفت هلناونع ربط اام هدلماک .د رمو ردهنسانعم ینربخا

 روا نمایم یلصا رد هبناع یظفل میهم هکیدید یلبهس و یدلیا نایب هللا ربخ هج
 هدن تیک ی "یا هک هتل رلیدید مهم بودا فیفخ و زایا هدعب یدبا لبقم

 یدامیلصا راضعب و ردهنسانعم هلا تغارفو هلشو ردرما لعف مسا همورلربد شبا

 هلسیها كيم ( اعبم ) ردعجار هبهصق و لاح ثنوم ربعض رلیدید یدبا نمای
 ناهفسا هلیعف كم ( هی ) ردموسرم هدننحم هنبل قورح هدناتک رخاوا
 ردمولعم فرح رب ندمجعم فورح هبا رنک ( ملا ) ردیدآ هیحا رب هدننلاا
 هنسانعم قمزاي میم روئلوا فرصت ندنلعف موت یک مال هکر د حراش
 رد هنسانعم قلق یرازوهان كلكيا هدننزو مسن ( مئثلا ) (۰ نونلا لصف م)
 فیعطفیعص دواي ردهنسانعم قمولوصیف ىتق هللا ىدنقبا و یدنفص لوق ىلع
 ثلاثلاو ىناثلا بابلا نم امین لخرلا مأن لاقب : ردهننسانعم كفلسس رسنامرد
 لاقن : رد هنسانعم كمهرکج یایو فیعضوا ینخ توصو اربح لاک وهوا "نااذا
 لابتش .  + رد هلمسانعم كدر وب .ناانسرا و تم وما اذا. سوقلا تمات
 (ةمأتلإ ) تّوص اذا ىظلا مان لاق : ردهنتسانعم كمهلموهآ و .ثاص.اذا دسالا مان
 تعم لاقي رونید هسسسو ةمغن یا ةبيط ةمان هللا ردیف دارمو هدننزو همغن
 توص ید همان هدیعنکیا هاما یا ةدّدشم هتمأن هلانکسا لاقو هنوصیا هتنأت
 یک هراّوف هد بز لاعتفا ( ماتقنالا ) رد نیبم هدنسم دام هک هت ردهنسانعم
 لوقب نالف منا لاقب : ردهنسانعم قمناشو رلزوس ازسانو ج نادنزغا تكمدارب

 ( ملا ) ردلاعتفا ندنلعف مت هكايوك روبزع ظفلو عبقلا لوقلاب رجفنا یا ءوس
 كلئوس زوس ازسانود هدننزو لاعتفا ( ماثتالاو ) هدننزو مل ها هثلنم یت

 ( مری ) عبقلب ملکناذا متناو یتاثلا بابلانم اغ نالف مث لاقب : ردهنسانعم

 روهظ ءال رفاو ندنا ردبدآ هلحمرب هدهرصب هل رسک كيجو یف كنارو كنون
 ماجاو مجما یمج رونید هزدلب هلئوکم كيجو یصف كنون ( جلا ) یدلیا

 ےس -  ا ا

 جوجو
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 رونید هبءرعثت عساو /هدننزو رییز ( ميهللا ) رونلوا ربیعت قلغآ رب هکرونید
 هلوب عساو كولسم شفانکج و رونید هبهساک كوي هدننزو رفعح (مج#۱)

 هبهنسنرب هدننزو جرحدن ( مج#لتلا ) للذم عساو یا مج# قیرط لاقبا روند
 شفانکج لویو هب علوا اذا هب ےجھلت لاقب : ردهنسانعم قلوا صیرج نوکشود |
 هبفرتاو نابتسا اذا قیرطلا مهلت لافب : ردهنسانعم قلوا كلشبا و وللب و قچآ

 عساوو رونید هنرم نیکسک هدننزو رفعح هللا همجعم لاذ ( مذهللا ) ةلاسلا

 هدشننزو جرحدن ( مذهلتلاو ) هدننزو هجرحد ( ةمذهللا ) رونید هجرف
 :ردهنسانعم كليا لکا مذهلت و هعطقاذاهمذهلت و همذهل لاغ : ردهنسانعم كس
 ندهمرهل هلبرسنک كنهمجعم یاز و كمال ( نانم ذهللا ) هلکا اذا همذهلت ,لاقب

 یرویس ولفرط یکیا نالوا هدر, یرلقدلوب تیابن راهکج هدنتلا قلوق ردهینلت
 ( ةمرهللا ) رولک مزاهل یعج ردرارواسح هنبرلزوط قلوق هکروسشنید هرلکک
 هم رهل لاق : ردهنسانعم یسک ینرکک نانلوا رکذ كمدآ ر هدننزو هحرحد ا

 اذا هب دخ ببشلا مرهل لاق: ردهنیسانعم كيس ريق هلاقص و هیتمرهل عطق اذا

 ( مسالا ) ردیبقل كنهبلع نب هللا میتونب هليعف كمال ( مزاهللا ) امهطلاخ
 یدرغم روند هنبرلیدنقآ وص هنرلهرد قحهراط هل رسک تنیس و یخ كمال
 رب و هنسانعم علص رونبد هفعشراب هللرسک كمال ( مللا ) هدننزو ذغنق ردمسهل |
 هدقف هش یاهعلوه لاق روند هئالوا هبنش هدلئاعش و لکش و هدتماق و دق همدا _

 (نوهللا) ردیدآ هبرقرب هدناعرح لحاس هلرسک كمال ( هيل ) هقلخ و هلکشو
 كنعو ینکا رلربد ویل بولوا طقاس ینون هجهاک و ردفورعم رم هلیقف كمال

 مع یتعفنع هدناب ره و مواقم هنعوجمب كموع هلغلوا تی رهز داب هدننعیبط
 رد"رعم ندیناوب دوخای ندیسراف هروک هنناب كحراش ردربنکو

 نانلوا عضو هرزواهراب هکردفورعم هلیصتف كناه و كيم (مهرلا) (همیلا لصف ه)
 مهوهلکل یارک ذ هدنسهدام مهر یو یرهوح روئلوا ریبعت ما هدنکرت ردیکهیاود "

 هتبلا یدیلوا دناز ییم رکا راربد حربا تحرم رابرع ارز ردنشملتا
 ناو تس هدنسهدام هر یرلیدنک فلؤم هکر د حراش یدبا راربد حرطاتمر ۱

 لاقب رونید همدآ سفنلا یندو مثل هلنیتف ( الا ) رلیدلیا نايب یند یقاقتشا
 معش رلرید موم ید هدیکرت هک ردفورعم هلی كيم ( مولا ) ےئل یا لم وه
 روند هنکوکم هالج مومو ردیرعم ندیسراف هروک هننابب كنهبارن بحاص هنسانعم
 لاقب یدنلوا نایب هدنسهدام هک روند هنتلع ماسرب و ردتلآ رب ندننال یصشوباب و

 دش كب ندیا نّوکت هدنایبص ندب و ماسر یا مو هب |
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 نوا مالعا یتفیدلوا ینبم هطرش بولوا ینبم هم باوج نالک هدنبفع ینعب
 اولنوف شلو ] یلاعت هلوفکرارید ید هنذوم مالو هثطوم مال اکاو رولوا لشاد

 ردمال نالوا لخاد هنراشا ءاسا ٩ لجرلاوص ردفپ رعت مال « [ مهنورستبال
 اکو ,ردهنمانعم اذ مالو ردهنسانعم هاه هان هدنظنفل كلت هکرید حراش كلت و

 فرطظل كلوفک  ردبجت مال نابلوا هراج ۸ یهتنا ردنراشا هثنّوم رداهبلاراشم
 هلیصف كناهو هدسنزو محو ( مهلا ) ردبسا هبصفرب هدنع ( ةيماللا ) دي ز
 عبارلا بابلانم اهل یشلا مھل لاقب : ردهنسانعم قو هدهعفدر نامه یهنسنر

 مهل هدننزو لاعتفا ( ماهتلالاو ) هدننزو لعفت ( مهلتلا ) ةر هعلتبا اذا
 نالوا هدنس هع كنسانا یرواب ماهتلاو همهل ینعع همبلاو همهلن لاقب : ردهنسانعم
 نولو هافوتسا اذا عرضلا یفام لیصفلا مهتلا لاقب : ردهنسانعم كما به یدوس
 فثک ( مهللا ) ربغناذا لوهحالع هنول مهنلا لاقب : ردهنسانعم یقلوا ریفتم

 ربنم ( مهللاو ) هدننزو روبص ( موهللاو ) هدننزو در ( مهللاو ) هدننزو
 دشرو رکف كب هدننزو بدخ ( مهللا ) روند همدآ ناهناو لوک ا هدننزو
 رونیدهمدآ اطعلارینکو هیافکلا میظعو م رک قرهوا انادو بیبل یحاص هشیدناو

 ههظعرح و ةيافکلا میلنع داوح یأرلا بیغر یا مهلوه لاش رد نومها یعجج

 هدصوصخرهو كاب یب وص كلذک رونید هنآ رکوب تیافبو كاب یب وصو روید
 داوحو قباس هناذقو ندنبهلپبق سیدج بحج نب مهلو روند همدآ قباس یرئاس

 ردتغل هلو هدننزو لیدنق ( ممهللاو ) هدنزو جرز ( مهللا ) ردهسکرب
 كناجو كنهیهاد هدننزو ریبز ( میهللا ما ) ردهنب رلانعم مهل نانلوا رکذ هدرلنوب

 ( مومهللا) رونید یغد مهل هرلناو نوجع رلکدتبا علب تلخ ردب را هبنک كمولواو
 موم#حرح لاق رونید ههراب عساوو رونید هبهقا قوج یدوس هدننزو روغصء
 ردعالم یخدلوا هلغلوا موسم هدنناونع جرخ هللا ۳۹ هده ضعب حساو یا

 مظعو رونید هریک ددعو روند هدولب قوج یرومیو رونید هنجرف كناوسنو
 هرکسع مظع یندوب هدننزو بارغ ( ماهللا ) رونبد همدآریف-ارینکورونید هرکسع
 ئنلاهملا لاقب :ردهنسانعم قهردنوب یبهنسنرب هبرسک تكنءمه ( ماهلالا ) رونید
 كا نیفلتو ءاقلا یبهتسنرب هنبلق لدبع شیفلا قب رطب لاعتم یادخو هعلبا اذا

 (ماهلتسالا) های !هنقل یا اربخ هللاهمملالاق ردذوخأم ندروبنم یانعم ردهنسانعم

 : رد هنسانعم كلبا زا یکلیا ماهلا هبلق یبهنسن نالوا بولطم ندلاعنم یادخ
 هزوکا هجوق هلیرمسک كمال ( مهللا ) همهلي نا هلأس اذا *مشلا هللا همهلسا لاقي

 هدسننزو دعقم ( مهلم ) رولک موهل ىج رونید هناویح ولشاب اقلطم و زونبد

 عقاو هدننایم هفینح هللا متونب ( مهلم موب ) ردمدآ عضوم رب قوج یفلامرخ

 نالوا
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EE 7ردهنسانعم ىلع ۸ الا یا [ اهلعوا كبَر ناب ] یاعت  : 

 [٠ ناقذالل نورخیو ] یلاعت هلوق وحو ایلعفیا [ اهلف متأسا ناو ] یلاغت هرقک |
 [ ةمايقلا ویل طیقلا نیزاولا حضن و] یاعتهلوغک ردهنسانعم ىف ۰ ناقذالاییع یا ۱

 دنع یا نولخ سم هتبتک مھل وقک ردهنشانعم دنع ۱۰ ةمايقلا موس ىف یا

 یلاعت هلوقک ردهنسانعم دعب ۱۱ روند ید خرا مال اکو و نیشوا نینصم سجن

 الق + رعاشلا لوقک رد هنسانعم عم ۲ هدعب یا [ سعشلا كولذل ة ةولصلا ما ]

 ۱۳ عاشجا لوط مع یا * اعم ةلبل تس مل عاقجا لوطل « اکلام و ی اک انقرش
 يلب ۱ هنم یا اخارص هل تعس مهلوفک ردهنسانعم نم نالوا رج فرح |

 نیذلالاقو ] یلاعت هلوقک ردهنسانعنع ۱۵ هتفلبیا هل تلق كلوقك ردهتسانعم |

 هکرد هروریصمال ۱٩ نیذلا نع یا [ هیلا انوبساما ربخ ناکولاونا نیذللا و رفک
 مهل نوکیل نوعرف لآ هطفتلف ] یلاعت هلوقک رربد ید لأم مال و هبقاع مال |

 تومالف » رعاشلا لوقکو ةاودعلا هریصم و هتبقاع و هلام انا یا [ ارحوا ودع
 ۱۷ كلذ ةبقاع یا * نکاتسلا ی رهدلا باراک « اهل احس تادلاولا و ذغت
 هلالح مسا مال وتو رديا تلالد همس هدنضرعم بجعت ینعی ردبجمت و مسق مال

 نالوا درحم ندعسق ۱۸ + ديحوذ مايالا ىلع قس هلل » رعاشلا لوفک ردض وص

 . كلوقك رونلوا لامعتسا ید هدتماقم ءادن و ه"رد هلل مهلوق ىف لمعتس و ردبحت

 موبل لاجرلل اي « وبشا كرعاش اماو ک وعدا ءامل موقاي یا ماللا ركب ءام اي

 نكل رد هراج رمال عقاو هدنتيب ابرط یبللا دعب ىل ثدح كع « امآ ءاعبرألا

 ۱۹ رلیدلیا حوتغم یال یکلوا نوجما قرف ینرانب هل ثاغتسم هلا ۵ ثاغتسم |
 هلوقک ردهدناز مال هکرددنکوت مال ۲۰ ورمل ادیز برضا ام كلوقکر دبدعت مال

 ردنیی مال ۲۱ [ کل نیببل هللا درب ] یلاعت هلوق وعو [یوشال ةعا رن] یلاعت
 فلؤم هک رد ربقح مجرتم [ كل تبه تلاقو ] یلاعت هلوق و دیزل ایقس كلوفک

 ينغم و ردشلوا طقاس ندخ ًاسن لف ارهاظ یدلیا توکس ندانعم يلا یرکی 1

 هلوقک ردنبثم هدهنر یحشچوا كلما مال هدنآ هلکلیا رکذ هرزوا یبئرت تیلثا

 ردموسرم خد هلصلا مال ةدرئاصب و [ ضرالا قام و تاومسا ىنام هل ] یلاعت
 لماعوآ یباونم ؤیلو ىلا وبيجتسيلف ] ىلاعت هلوق وحم ردما مال نالوا مزاج ویبنا |
 مال ۲ r] اب کل كب رناو ] یلاعت هلوقک رد ادتبا مال ۱ ردیدب مال نایلوا | :

 الولو ول ا ۲ « هب رهش زوجعلسیلملا ما * رعاشلا لوقک رد هاز |

 هلوقو [ انیذعل اول زول ] یلاعت هلوق وح ا باوج ةعقو هنب رلهلک | "
 هللا ] یلاعت هلوقو [ ضرالا تدسفل شعب مهضیب ب سانلا هللا عف هر و ] لافت

 ردمال نالوا لسخاد نوجا ناذبا هرزوا ی رش فرح 4 [ افیلع هللا كرا تا ۱۳

 گم EEE E و یوم مع هات هویت جو عروس یه عرق ام

 3 ۲ نم ۵ 5 ۳ ۳ ٤
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 | هباتعو مولو همدآ شفوا باتعو مول هدننزو لوقم ( موللاو ) هدنزو ليكم
 | هداموبو رد مال لعاف مسا ردرللوعفم مسا رانو هکرید مرقم رونید هئالوا ینعتسم

 !ردذاش یک بیشم ent بوش ردفلاخم هسایف لک مسا یک یاب نکیا یواو ٠

 كلبا موا یدو هدشلزو همافا ) ةمالالا ) زدحو رشف "هدنخربش هيفاش هكهن

 ۱ رده مه الی تالمسبا شرا قد )وا باتعومولو هام ال یعع هالا لاق : ردهنسانعم

 | اذا لجرلا, مالا ,لاقب : ردهنسانعم قلوا يحاص شيا انس هانعو مول لوق ىلع
 كيياساززبو مول كب هدننزو لبعفت ( مبولتلا ) ةمالا ذراصوا هبلع مالبام یا

 .لاش : ردهنسانعم عزای فرح مالو ةغلابم همال اذا هم ول لاق +: ردهنسانعم

 .یاتعو مول ردعوابطم . هدننزو لاعتفا ( مابتلالا ) ابنک اذا امال: بتاکلا مول
 راز ( ماوالا ) مولا هسنم لبق یا ماتلاف همال لاقب : ردهنسانعم كما لوبق

 لحر لاقب ردرلع ندنظفل مال هدنرلنزو مکر ( مالاو ) ( موللاو ) هدننزو |

 هکلیا باتعو مول قوچ هسان هلنیتصف ( موللا ) ملو مولو ما ول موقو مال |
 هرب یرب هدشننزو لعافت ( موالتلاو ) هدننزو هلعافم ( ةمواللا ) رونید أ

 كلذك انموالت لاو ىنمالو هنل یا هتموال لوقت ردهنسانعم كعئدبا باتعو مول

 مالتسا لاقب : ردهنسسانعم كلا ادي شيا بجوم ییاتعو مول ( ةمالتسالا )

۱ 

 | هكرونبد همدآ لوش هلی كمال ( ةموللا ) هنومولپ اب مهانا اذا ميلا لجرلا |
 | رادنتناوفقوئو مولم یا ةمول لحر لاقب هلوا ردبا شنزرسو مولاکا قلخ اعاد

 مول یمان امد هدننزو هرم ( ةموللا ) ملت یا ةمول هيف ىللوقت ردهنسانعم
 هدننزو همون ( ةموللا ) ماول ىا .ةمول لجر لاقب روند همدآ ندا رییعتو |

 ماليام یا .همالو ةمولب ءاج لاقي رونید هشيا نالوا ممول بحوم ( ةماللاو )
 ,هبهنسنرب هدننزو لعفت ( مولتلا) روند هیوقروقو رونید هنلاب خوک همولوهیلع
 :هدنو رظتناو ثكم اذا الاف م"ولت لاقي : ردهنسانعم قمروط بولوا رظتنم

 | زولوا رظتنم هما روهظ بویلتا هلمتاب انتحا ندنمالم هلغلوا نوحما بنجم لعفت
 همالو مال هلاقي یک همال ردمول یلصا رونید هب وقروق هدننزو ل لاح ( مالا (

 ۱۲ |نلنیقو هصخ*یا همال تبار لوقت رونید هنبلقنو صخخ كناسناو لوهیا مولو

 ۲ ررر ناف مال ۱ فا هب نعم کیایرگیینلوا + رج فرخ رولوادراو

 ا
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 ۱ ۱ | هلتلالد هبانعم زونا ردفرحرب نداعمه یفورحورونید هثنش دیدش و ردهتسانعم بیرق
 ] .ادیتاونوکت نادت لوغک ردلیلمت مال[ اجوزا کسر کم ] ىلىت وةك

 | نم ىا * قیطم یراذعلل ترقع موبو « سیقلا "یا لوق تمیاهنمو ساتلا ىلع
 1 دا ۷ [ مکعلطیل هلان کام یلاعت هلوقک رد ىننلا دیکوت مال ٩ یراذعلا لحا _

 هن تم <
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 رفسلاق ییاصعوا ,ىحاص یایل مهووه لوقن رونلوا قالطا هعجو رونید هیسکو | ۱
 رونید هنسه قزاق شلغاط بولیاب ندنبرض ققوط هلبرسکكمال ( هلا ) یسنومو
 . رولک مالو هدننزو بثع رولک ملیمج رونید هجاص نافراسیغاشا ندنخشموب قلوقو |
 هنع هلا ىضر ردبسا كنسرف نصحم نب ةشاکع ( هللاوذ ) هلل سڪ كمال |

 ردعسا هنسانعم هلوزنو لوزن هل رسک كمال ردبعچب كنم هدنننزو بانک ( ماللا )
 یا امال انروز وه لاقب هنمو یدنلوا لاعتسا هدنرایز یروشآ نوک یدارب هاب )

 سوب قصعم یک یغلاوب بوطو یسهلک هعلف هدننزو جرحدم ( ملا ) ابغ"
 رو دم عمق ىا مولمو لمع “ىش لاقب رونید ید موم رونید ههنسنرودم قلاوب
 هیت یاب ( ملغ ) رونید هنعوطرخ لبف هدننزو هجرحدم ( ةململا ) مومضم

 هد هفاسم هلحح یا هب هکم مصر دوخای ردهلا هزه هک لا دوحای هلا هحوتفم ۱

 ىح كمال ( "1 ) هلیعف كمال ( ۸ ) ردیناقبم كنم جاجح هکردیدآ كغاطرب |

 یسهلک ۸ ردهمزاج فورح هلیس هدایز همه ( الاو ) ( لاو ) هلدیدشت كيمو |
 تلالد هبانعم هصنرب یس هلک الو كلذ لعش ۸ لاش ردعوضوم نوجا یضام ین
 كتبنا رولوا هنسانعم مو موقلا ءاجال لوقت رولوا هنسانعم تقوو نيح الوا ردي |
 لوقت رولوا نوجا اننتسا هکرولوا هنسانعم الاو كيلا لصا ملا ىا كيلا لصإ الو |
 ام ىا [ ظفاح اهيلعال سفن لكنا ] ىلاعت هلوق هنمو تلعفالا یا تلعفال كتلأس |
 [ نورضحم انيدل عيجامل لكن او ] یلاعت هلوق اذكو ظفاح اهبلعال"ا سفن "لک |

 كنبرهوجسپ هبالا لسرلا بذك امم مهلك نا هللادبع ةأرقو انیدل عيجالا "لك ام ىا

 روغصع ( مولللا ) ردلكد ديج ىراكنا وید ردلکد فورعم هنسانعمالا یسهلک ا
 ما لوقت ردتغل هدنآو هدننزو ړه ( ما ) ردهنسانعم تعاجو هورک هدننزو ||

 هلیسان هرزوا عف كيمو یرسک كمال ( ۸ ) هندام ف رکذبس اک اه یا انیلا و |
 هنب رزوا بولوا هیماهفتسا ءام یصا رونلوا ماهغتسا هنسنر هلکنآ هکردفرحرب |
 یند هل هلیقاا ءاه هنب رخآ هدنلاح فقوو یدنلوا فیفخ ینلاو لخاد هراج مال |

 نوجن یتعی تبهذ مل لوقت روشلوا ریبعت هلا نوجن هدیکرت ندنآ سپ سرد |
 یا ال شیج لاش روتید هبهنسن قانغی و قوچ هدننزو دفدق . ( طلا ) هلدتک
 پوط ردهنسانعم كليا قلراوب یهنسنرب هدننزو هلزاز ( ةملللا ) عمتجربثک |

 ( یوللاو ) هدننزو مون ( موللا ) هرادا اذا رجلا ال لقب یک هرکو یغلاوب |
 هکرد هنسانعم شنزرسو باتعو لذع ردرلمسا هدننزو هلفان ( ةئاللاو ) هللا رصق |
 مالمو مولو لذعلا ىا ثئاللاو یوللاو موللا قصسا لاغب وئلوا ریبعت قمانق هدیکرت ||

 االمو امولهمولی اذکیلع همال لاقب ردهتسانعم قمانقردراردصم هلیصف كرام همالمو ||

 (ململا) عطف اذا هل لاقب :ردهنسانعم كلسک ورونید هبوق روق مولو هلذع اذاةمالمو | |



 ؛ كنآ ادخ ترضح ینعب هروما تبثش نیب براق یا هثعش هللا 1 لا و هعهچ اذا |
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 یا ةمول ارادا لاقبو رداعدربخ هکه پایا مت بوردشنربد ینروما نالوا ناشب رب

 | كلاب (لا) لذا هب۸ لاقب: رد هنسانعم قم وقو مهملصتو ميرو ساننا مت |

 >> سس سی...

 | يغد یساسنعم بونذ راغصو رولوا تلاح نانلوا ریبعت قلاج هدزغناسل هروک هکوب ,
 !هنمو ردکید انعهرب بیرق ههانک بویلوا هانک ولشاب هک اب وک ردندنسانعم برق

 عج هنشاب ینسابرفاو تربشع دوخاب ینءوف امناد هکرونبد هنادناخ لوش هدننزو نمم
 | هتریشعوا موقلا عمي ناك اذا زم لجر لاقب هلوا ردبا ناسحاو ماركا بودبا
 للعافرسا ( لا ) دیدش یا ړم یش لاقب رونید هدیدش *یئو هفورمع مهغیو
 ( ملل ) غولبلا براق اذا ]۰ مالغ لاقب روند هنالغ وا یشعللفاپ هغولب هلیسهش

 هکرید راش ردهنسانعم پوند راغصو نونج یا مل هبلاقب روئید هکلبلد :هنیتعف
 هنونح هلفلوا ندنسانعم برق دام نکل یدلیا ربسفن هلا نونح هجرک فلوم

 سب یدبا بوسا قوا ربسفن هللا تلاحرب بب رف هنسهقوط نج دوخاب بیرق

 پوئذلا راسغص یا [ ملال شحاوغلا و مالا رثابک نوبنتج نيذلإ ] یلاعتهلوف |
 | مسا هدلوا یانعم ملو ةريغسلانع هب ربعیو ةيصعلا ةبراقم وهو بغارلا لاقو |

 هراتغص بونذ هلیرسک كنهزمه ( مالالا ) مل هب یا مولم لاقبو رولوا ردصم
 : ردهنسانعم قغوقو ملا شاب اذا لحرلا ملا لاقب : ردهنسانعم كلبا ترشابم |

 یا - [ يوا: اطبح لتقبام میبرلا تینا ناو ] ثيدحملا هنمو اذک لعفب داك |
 ۱ هب ملا لاق : ردهنسانعم قوق یخدو هدننزو لاعتفا ) ماغلالا ( كلذ نم برق

 مالغلا ملا لاقب : ردهنسانعم قعشلقب هنسهحرد غولب نالغواو لزناذا هب لا لاقب
 تیرافاذآ ةاخنلا تملا لاقب : ردهنسانعم قعشلقی يشرب هنسنربو غ ولبلا براق اذا

 یا اذک لعش ا لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم داک نده راقم لاعفاو باط رالا

 روند هنونح ( موللا ) هرازاذا هلا لاقب : ردهنسانعم كليا ترایزو لر اذا

 هفلقپ راچ نالوا ندقفقوط نج هليغف كمال ( ةللا ) ىجساك ردهنسانعم طلعو

 و 7 ۳ موم

 ۱ نیعلا) .ردهنسانعم تادشو لبلقوا سم یا 2ل نجلا نم هتباصا لاق روند

 | لوق لف هلوا ردیا تباصا هسردبا رظن هيل هکر ونید هزوک رظندب . ( ةعاللا
 | هزوک نالوا ردبا فوخ ندرلتلاح یسهلوقم لوهمو سمو ع زفو مش اقلطم
 | هلا تاماك ذوعا ] ءاغدلا ثیدح هنمو حراشلا لاق روئلوا رببعت ناق هکرونید

 لك یهوا هوشنب ةبيضلا یا [ ةمال نيع لکنمو ةعاس "لک رشم ةعاتلا
 | هلصاو هلح لقب ۸ كلذلو ممل تاذ یا ةبابلاف لاقو "شو ع رفنم فاخام

E Ad 

 |[ رونید همدمو پحاصو راي هلي كمال ( ةملا ) ةعاس هلوق جوازنل تملانم

 هایسکو
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 ۰ ردلمعتسم 4هاتع» قم راص کی نووونک نر ۳ یحوا كتغ راف مدآ ر

 هدنن زودرمص ) مفللاو ( را رهف كناق و دال ) مقللا ( ملت اذا هتماعب مغلت لاق

 هعقل و قيرطلا مقل اوذحا لاق روند هنطسو دوحاب هنر مظعم و موک كلوب ۱

 .لاق :ردهنسانعم كم هنسنتعرمس هلیقف كمال ( مقللا ) هطسو وا همظعم یا |
 ینوغا كنهتسین راس و او و ا هكا اذا عبارا باتبلا نم امقل همقل ك
 دف دس اذا لوالا بابلانم امق) هریغ و قیرطلا مقل لقب : ردهنسانعم قعوط |

 ماقلت)ا) هعلتا اذا هولا اقت 4 0 قو هدننزو هد زو لاعتفا ( مافتنالا (

 هل و «ییهمقل ړل دد ھت كلفاقو E هدنرلنزو هساط رقو ساط رق (ةماقلتلاو

 قلا میم یا 4ماقلت و ماقلتو هماقلت و ماقلت. لحر لاق رود هنادا نردلاق

 (ےقللا)رونید هب همعط" ناثلوا هه نوا قع و هاب و هایم مال ( همقللا ) |

 یانئا هود هل رسک كنهنمه ( ماقلالا ) روئید ههنتسن شادو هدننزو ریما |
 هیشم هان ژادعاذا ریعبلا قلا لاقب : ردهنسلنعم كلي قارآ قلازآ هدنبشم ۱
۱ 
1 

۱ 
۱ 

 نامقل فورعمو ردندیماسا هدننزو نافع ( نامقلو ) هدننزو رب ز ( مقل ) |
 ننامقلو ردندباضصا طبعم ن ةببش نب نامقلو یدنلوا فالتخا هدناب ینوبن كيمح"

 هیقل هکردادغب عونرب هدننزو ه ریپ ز ( هیقللا ةرطنِلا ) ردح تلا رماع
 مان مقل هدنساطق فئاط دوخای رولوا تبان هدنسهکلوا ةارس رولوا یربا یک

 هتوا یرب هدنراق یشا ندننرثکوص هدننزو لعفت ( یقلتلا ) رد وسنم هه رق |
 هنرثک نم بقیقتب یا هنطب یف ءالا مقلتی لاقب : ردهنسانعم قمادلروق بونا وا |

 لوق ىلع ردهنسانعم قمروا هلا قرحوب هلیئوکس كفاکو یصف كمال ( مکللا )
 تابلانم امکل هکل لاق ۶ ردهنسانعبققاق هنوا دوخاب قمروا هنسکوک كمدآر |
 | هل ۳ هدننزو همظعم ( دکل ) هعفدوا هزكلوا ةعوحم دیلاب هب رض اذا یاثلا |

 دیلاپ ةيورمضمیا هم ةصرق لاقب هنصرق كمنا شابا قرهنلوا برض |
 هدننزو دادش ( ماکللاو ) هدننزو مظعم اوو هدننزو ربثم ( مكلملا )
 ردیاهزید هزبر یرلشاط .نکرروب هلغلوا مکحو كب تیاغب هکروند هبهمرح لوش

 هود فخ هداروب ةراجحارسکت بلص 7 ماکلو کلمو رج فخ لاقت هلوا |

 رک روید هدهيمزح  لوش هدننزو خم ) و ردزاج ید قملوا ینابط |

 (ماکللالبح) هلوا شادویای شلدازوا بولی روا همای دناز ةنفرطرب دوخاب هننور

 تماسم هنب رلهبصق هیمافاو رزبشو اج هکردغاطرب هدماش هدنراتزو نامرو بار
 هیک اطنا بوبارغوا هن رهبصق ساکب ورغشو نوبهص بولیکج یجبوارب و بولوا
 ( لا ) ردیدآ كب وصرپ هدهکم یصق كيم ( موکلم ) رولوا یبتب هدنساضف_
 لوالا بابلا نمان *یشلا ۸ لاقب : ردهنسانعم كمللا عج هلدیدشن كيمو یصف كمال
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 رو هبهبکه هدننزو ربا ( ملماما ) روئلوا ینالطا هسک الو مثل هدننزو مظعم |]
 لاعتاا (ماطثل إلا ) روید هنیشب» یراکدنبا شرف هنثلآ وید نوسعثالب یاربطو

 ململ اذا موفلا مطنلا لاقب + رد هثسانعم یمن روا هابط هر یر هد زو ۱

 لاش ردلمهنم» هثمانع» قلب راچ هب رب یرب یرلجوم كناپردو اسب مه هب
 مزالم ( ملعالسلاو ) ( مطاللا ) اب اهب برشاذا جاومالا تمطتلا

 تازو هحرحد هللا هنسلثم یا ( ةمثعللا ) ردندلاجر ئاسا هدننزو |

 ) قاق ینو فقرت بوبا مادفاو هلجم هدشبار هدننزو جرحدن ( ملعتلاو |
 اذا منعلتو الاف ممل لاغب : ردهنسانعم كما ممبنو لات بولیکربا لوقىلع

 نافا ندزغا هلنسینعف ( مالا ) صمباو هنع صکتوا یأتو فقوتو؟هیف تک
 .("یذعللا ) زدنفدارمو هدنزو هل هلا ةم« لاذ ( ةمذعللا ) روند هرایلاس
 | ,هثست هدنزو جرحدب 1 مذعلتلا ) روند همدآ صب رح هدننزو "یر فعح

 هد زو مثلت ( سلعتلل ) اناکا امیا ایش انمذلنام لوقت ردهنسانمء كلتا

 هدننزوباررغ ها همجص نیغ ( ماغللا ) منعلت یننع هما یف ےسعلت لاقب ردبفدارمو
 قاع كویک ندنرغا هود هدننزو مر ( للا ) . رونید هنکوبک یزغا كنمود
 . یهدرکنیشب همدآرب و هماخاب یراذا ثلانلابابلانم امخللبلا مل لاق : رد هنسانعم

 | نالف منل لاقب : رد هنسانعم تكمرپو قیلاص نیهنسن رب هجو هلوکشم قردیلوا
 | كرغا ردعيج كنهمغلم هلق كيم ( ماللا ) نيقب نعال "یشب هبحاص ربخا .اذا
  هنفارطارغا هدننزو لعفت ( مغلتلا ) ردماخل منعاوم هک رونلوا قالطا] هنبرلهروج
 نکردبا ملكت و مغاللا ىف هلعح اذا بیطلاب مغلت لاقت : ردهنسانعم كروس هنسن

 لاقب رانکلبا ماکت قرهدانیوا ینرلاروا داره هکردهنسانعم قغانبوا ینفارطا كزغا
 | رقم یسرهج هدننزو ءارج ( هامغللا ) همه الما وک رح اقا مالکلاب اومخلت
 | كناسلو روند هرطع و بیط هحزا هلنیتعف ( مغللا ) رونبد هتوبق نالوا

 | (یذغللا) روتبد هبیذاکا و فیحارا نالواشدحم و روم و روند هنقورع و هبصق
 | .لک الا دیدش هدننزو جرحدتم ( مذغلتلا و ) هدننزو یرفعح هللا هبجحم لاذ

 ۱ هباش نالوا هدنرزوا تكنحوا نور هدننزو باتک هل اق ) ماغللا ( رود همدآ

 ٩ هنالئوط ردق هزغا هکدنن ردقجهوا قعش یراقدنوط ردق هنورب دار هکرونید
 ۳ تغلب لاقب : ردهدشانعم قوط ماغل نوناخ ها كمال ( مغللا ( روتمد مانل

 ياقألا نم فنالا فرط یلع اموحو اهم اغل د اذا يناثلا بابلا نم امقل ةأرملا
 ۲۲ انا هتحقل لوفت ,::ردهنسشسانم ڭەروجك قلەسنورب كنهود و هبوك هنتورب كزېقو

 | نرناخ ید وب هدننزو لاعتقا ( مافتلالا و ) هدننزو لعفت ( مفلتلا ) هتمرخ

 ۱ ۲ ر ااف تش اذا تمغتا و ةأرلا تعغلت لاقب : رددنسانعم قتوط قمنب
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 رنبعت قلمداد هکر وند هب هتسن یوزرح قحەداذ هدننزو باحم ( ماسللا ( ابو ول ۷

 قاذام یا اماسل مسلام لاقب : ردهنسانعم قاط هدننزو مسیح ( ملا ) رونلوا أ

 كلبا حالا و فنع هلبوكس كنهمججم داض و یعق كمال و و
 1 ملا ) لا و هيلع فنع اذا یناثلا بابلا نم امل هیضل لاق: زد هتلی ما

 زا هنسهعفص كننداي هننزوب كمدآ رب هلیسهآ لا هلن وکسس كناط و یصف. كمال +

 دص وا هدخ برت اذا ییاّملا بابلا نم امطل همطل لاق : ؛ رد هن ساغم قمروا .

 0 یکشاک ینعی «ینتمطل راوس تاذول* لئملاهنم و ةحوتفم فكلاب هدشح "
 یدیلوا نوناخر ندنامدود یارشا دام هکیدیلوا نداق ر ىلكزالبىرالوق ناروا " أ

 مالک هلقمروا هتس تروع و ندهامورف نابلوا لیدع وژغک هنوناخ رب ردکعد 1

1 

0 

| 

 ٠ أ

1 ۱4 

 هقصلا یا هب هیطل لاقت ردلمعتسم هتسانعم قم ردشپاپ مطلو روئلوا داربا هدکدلپا

 : ردهنسانعم رطل یخدوب هدننزو لاتق ( ماطللاو ) هدننزو هلعاغم ( ةيطاللا )

 ( نامطللا ) رولوا نوعا تکراشمو همطل ینعع اماطلو ةمطالث همطال لاق
 روئلوا قالطا هغاکی یکیا ردناکمےس ١ هکرد هش ندنلنفل ا وو نامدقطب

 هلیعت كمال رد مه یعج روند ۳ نالوا رقص یغناکی رب هدننزو ریما ) ےطللا 3:

 یوم هکرونبد هلآ یجزوفط ندنرلثآ یشوقو مطللا شیالا یا میطل سرف لات |
 یرلکدن روس هنب رلفلز كناوسن اقلطمو رونید هرطع نانلوا ریبعت تكنسورولوا نوا ,
 دنه نلاسفو مدکم نیعی رو ردیفا هود روغوب رو روشد هرطعو بیط,
 هکهتنروند هنالغوا شما تافو یماناو ینا میطلو ردیسا كثب رلسرف ىرضاغلا |
 " روئبد هئالوا شلیا تافو یسانا هدننزو ا "یجگو هنالوا شلیا تافو یساباب قب |

 حراش همآ تنام اذا "یجعو هوا تاماذا ملقب مالغو هاوبا تاماذا مطل مالغ لاقب |
 :تامنم میلا هاوا تامنم ےطالاو ۳ راهم ب ی اتا کد

 هکروند هنسب روا هود لوش میطلو ردقلوا هدنناونع همآ تنامنم "یجعلاو هوبا | 1 ۱
 ؛بوتوط .ندنفلوق ییا كن ناوک هدقدغوط یزدلپ لیهس هرزوا برع تداع. ا

 كعا دوس ه رطقر اکہ دعب نم نوعقح ادخ یکدروک ینوب وشرق هنر دلی لیهس

 دنب ینزاهع نوت النساناو بورتآ ندنسانا بوروا هابط هنزوب كل رهبد قوا

 ) ةيطال ( ردندنآ وصا قخهرغاج نوا قعاص ینوبق ےطل 0 ار رکمو هیلیا

 دوخای هناق نالئوق كسمو روند هبیط نانلوا ریبعت كم یخدون هدننزو همیفس»

 (یست) روند ه هلفاق ندا بلح كسم ندلصرب لوفلعرونید هنسوشراچ كنم"
 ) میطاتلا ) درا اذا ههجو مطلق لاقب : ردهتسانعم قمرازو هرهح هدننزو لعفت
 ) ر هاذا باتکلا مطل لاق ردهثسانعم تالره+ ی وکم هدننزو ٍلیعفت

1 
1 
-. 
۱ 

 أ

 ` قلزاردنابز دوخاب :بودا تئاسا یر ندنادا همدآ 3 یدلنا" ه وقت یروب یه

۱ 



 ( موللا ) هثب قراشال یا ةمذل لحجر لافب رونید همدآ نالوا نیشن هناخ امد

 ( مارللاو ) هدشزو دوعف ( مورللاو ) هلبوکس كتهمج یازو یصف كمال
 يشرب هلسیمط كرمال ( نامزللاو ) ( ةمرللاو ) هلبعف كرمال ( ةمارللاو )
 همزل لاقب : ردهنسانعم قلوا مئادو تبا هلکنآ بویلوا كفئمالصا ندهنسنرب
 | هاسعع مادو تساذا مبا رلا بابلانم نام رو هم لو ةم لو اما لو امورو امر

 لاقي : ردهنسانعم مورا هدننزو لک( مارو زا توو هام ( ةمزاللا )

 | ردهنسانعم همزالم هدنزو لاعتفا ( مازتلالا ) همزل ینعع امارلو ةمزالم همزال

 هنیرزوا یدنک ییهنسنرب رولوا عواطم هنسهلک مازلاو همزال ینعع همزتلا لاقي
 | بوشمراص هننوب كمدآ ریو هم زال یمعع هم بلا لاقي : ردهنسانعم تغدیا مزال

 هکرد حراش هقنتعا اذا همزنلا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كليا شوغارد
 یهنسنرب هل ربك كنم ( مازلالا ) ردذوخام ندنوب همظعم هبعک مزتلم
 هدننزو همه ( ةمرللا ) همزنلاف "یشلا همزلا لاقب : ردهنسانعم قلق مزال همدآ رب

 ةمزلوه لاقب هلوا نلربا ېک نوا ناقشباب ندهنسن ییدشلیا هکرونبد هثبش لوش
 | باسحو رونلواقالطا همولوا هدننزو باتکآ مازللا ) هقراغال اشيش مل اذا یا

 | وه لاقب رونید هنالوا مزالم و مزال كب هبهنسن رب و رونلوا قالطا هتمايق موب
 یا ردنالوا لصاف ینایم هنسن یکیا هکردهنسانعم لصبف و ادح همزالم یا همازل

 ؛ رد هثسانعم لصیف ید و هدننزو فتک ( مزللا ) رولوا مزالم ید هف رط

 رشب دوخای ىجابرلا ليلو و بزال یا مزال ةبرض هنم و ردلعاف مسا ( مزالا )
 : ربهنسانعم همزال هدننزو ماطق ( مازا ) ردبعا كنسرف بیهانم ورع نا
 ردیفدارمو هدننزو موادم ( مزاللا ) مازلةبرض اذکو ةمزال ىا مازل ةبس لاقي

 . هتلا نانلوا ریبعت هنکتمو هردنج هدننزو ربنم ( مزللا ) ردهنسانعم قناعم و
 هنت( ملا ) رلزبد هماج .هتخت هدیسراف رارونللوق رایجشاق و رلدلجم هکرونید
 | هلسف اذا مبارلا بابلا نم امزل همزل لاقإ روند هكميا زبين و لصف ییهنسن رب
 | داشرو لقع ردهنسانعم كميا توكس یثا ندمالک رحت انمحم هلنیتعف ( مسللا )
  تکساذا عبارلابابلا نم امس لجرلا مسل لاقب زشلوا قالطا هتوکس نالوا هليتهج

 | ؛ردهنسانعم كلبا نیقلت لبلد همدآ رب هلرمسک كنهزمه ( ماسلالا ) القع ال ابع
 1 لاق : ردهنسانعم كليا مازلا یبهتسن رب همدآ رب و هنقل اذا هتجح هعسلا لاقب

 ۱ لاقب : ردهنسانعم قمردناط ییهنسن ر هبسک ر و هایا همزلا اذا قیرطلا هعملا

 هبلط اذا *یشلا مسلا لاقب : ردهنسانعم كلا بلط هنسن و هتقذا ام ىا هتعسلا ام 1أ
 . هبلطاذا یشلا مسلتسا لاقب : ردهنسانعم كليا بلط هنسن یغد وب ( ماسلتسالا.)
 | همزل یا مبارلا بالا حب افوس هع لاقب ردیفدایم و هدننزو موزا ( ( موللا (

 س س تی

 اموزل
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 لجر مهلوق و هعقراذا بولا مدل لاقي : ,ردهنسانعم قماع قترب و اب هیرض اذا |
 هلنیتمت رد مدل یعجج ردلعاق مسا ندنلظفل مدل ( مداللا ) عابنا مدلا مد مدق ||

 : ردهنسانعم قمام ینغترب سابل یخدوب هدننزو ,لیعفت ( مدلتلا ) یک مدخو مداخ |
 قلوا برطم هدننزو لاعتفا ( مادقلالا ) همدل یعع,بوثلا مدل لاق

 هلن رللا نکردبا هحون یراق هحان و برطضا اذا لحرلا مدتلا لاقب ,: ردهنسانعم |

 | ةحاینلاق اهردص تبرض اذا. ةأرملا ةمدقلا لاقب : رد هن انعم قغروا هتسهنیس |
 لاقب : ردهنسسانعم كیاتمرم رلغعلقت رب بویکسا سابل هدننزو لعفت ( مدلتلا )-
 | تكلبا تمم یبابل هنهک رولوا یدعتم و عقرتسا و قلخا اذا بولا مدلت

 رونبد هول یسا هدننزو ریما ( عدللا ) هعقر اذا هیون ملت لاقب هنسانعم
 | هک روند هرلهنس و هرلهمای هدننزو بانک ( مادللا ) قلخ یا مدل بوث لاقب

  لصال ف مادلا هکرید حراش رونا یرلهلوقم هقرخ و بو قترب هللا رنآ |
 هراتهرح نالوا هدرلتبارق هلنیتعف (مدللا) رونلواقالطا هعج و درفم هلغلواردصم ||

 هنکیدلبا حالصاو لصو هن رب یرب ېک همای تمرح یبارقو رد مدال ,یدرفم رونید
 انتمرح یا ةفلاحا دیکوت اودارا اذا مدللا مدللا نولوش و یدبشلوا قالطا ىنبم

 | رلريد مدللا مدللا هدنبح یرلدهایتو فلاح رابرع ینعی مکنیب انسب و مکتمرح
 هدلاوحاو روما راسو هدسومانو ضرع راردبا دیک ات هبلکنا ینرادهعو ینراتیع |

 , ریتم ( مدلطا ) ردکعد زپ هدکلرب هل زی رب یرب ردقوب نرغریافمو فییلکت اعطق
 یدوخومدلفو رونید هشاط قحجمریق درکح هدننزو حابضم ( مادللاو ) هدننزو ۱
 معما لیقلا" قجالا یا مدلم لاقت روند همدا لیق و نادانو قجا نایشش. ۱

 | بوشپای یک همای دوخاب ندهبطل ردیسهینک كنسهنمراع+ ىج ( مدلمما ۳
 رسک كنم ( مادلالا ) یملا یهو مدلم ما هئذخا لاق ردذوخام ندکیا

 تماذاذا ٠ هلا هيلع تمدلا لاقي : ردهنسانعم قعوط هعسیا لصتم یدارب

 رونلوا قالطا هنسهشوکو هنحوا كنيدرقالرب و كربخرب هدننزو هرم ( ةمدللا ) |
 یورعمر هدننزو ناس ( نامدل ) .هنم فرط یا ربخنم ةمدل لاقب یک همای |
 ىح كمال ( ملا" ) ردیدآ لجررپ هدننزو مزالم ( مدالم ) ردیدآ كيوص |[
 *یشلا همدل لاق + رده انعم كلك هبع ندهنسن رب هلسنوکس كنهمجعم لاذو: ۱

 لاقب : ردهنسانعم قهروط بولوا راداب هدرب ریو هبا اذا عبارلا بابلانم امذل

 نالش نالف مذلا لاقي ردیف دارعو هدننزو مازلا ( مادلالا ) همزلاذا ناکلاب مذل

 لوهجا ىلع هب ملا لاقب : ردهنسانعم قلوا نوکشود كب ههنسنرب و همزلا اذا

 لادقب روند همدآ نوکشود كب هبهنسسنرب «دننزو مرکم ( مذللا ) علوا یا"
 بریقج همشط ندنسهناخالصا هدننزو هزه ( ةمذللا ) علوم یا همذلم وه ۰
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 لوهملا للم لدجرلا مسلس لافب : ردهنسانعم كيشود هنسهروا نیند هدکنحو

 رونید ةيا شلکوب كب لب كناحو ی كهم ( ماللا ) لانفلاق نحو اتا
 هاسا هدسننزو هجرلا فو ( ةمسللاین ) لنفلا دیدش یا مالم لبح ٍلاقب
 حالسلا ی "راضعب ردهنسانعم لانفلا ىن مالسلاو ةولصلاهبیلع ردند هبوب

 هروک هلوا یانعم رابدلبا ريف هلبئرابع ةمتالا ما فلب هناك سانلا فبلأتو
 حالساو ماکحا یسهلک همعلم هروک هبیااو ردکید ردربمغیب رومأم هلئبکرشملاتق
 فیلأت ینرلنیو ماکحاو حالما یسا لاوحاو روما هلفغثوا رابتعا ندنساتعم
 هراب هدننزو لاصتفا ( مالالا ) رولوا كبد ربمغیب ثوعبم هلل ما ثیئاتو

 كنجو مأثلا اذا هربلل حرج لا فعلا لاقي : ردهنسانعم كعئنب یزغا كفلوکوا |

 ندکعشریک هنیرب یرب هاپس ییا ېک هبل هکر دهنسانعم قلو تدش بوشبزیف |
 قحهراط هل رسک كنیسو یف كمال( ماعلا )تادتشااذا برطاتمعلا لا ردنزابع |

 یف كمال ( مخلا) هدننزوذغنف ردیدرفم مسلرونید هنبرارب قحهقا یرلوص كرلهرد |
 هعطف اذا لوالا بابلانم انه لاقب : ردهنسانعم كمك هلینوکس كنەمجعم یاخو
 رددآكنهلیبق ربهدنع ملو همطلاذا هم لاقب: ردهنسانعمقمروا هعابط هبهرهجو

 تلاتلابابلا نما لحرلا م لاق:ردهنسانعم قملوا نيلاقوولتا یزوب كمدار مو |

 (مخللا) ردلمعتسم ريغ و روج#م یفرصن و لعف كنوب و ظلغ و ههحو ملل رثك اذا |
 ردقحهلوا قلاب یرلکدید جسوک هکردیسا قلاب سنجر ندنراقلابزکذ هلبعت كمال |

 یا هل هب لاق رونبد هتلقن روتف نالوا ضراع هدوحو هدننزو هرم 1 ةمخللا (

 ناجتاركو لبق هدنلزو هره( فضا و ) هلاعف ( ةمضلا ) ةرتفو سفن لقن |
 ندننرم كغاط هاف بم و سبجلا لبقنلاىا هم و ةه لحر لاق روند همدآ |
 هدننزو باتک ) ماغللا ( ردیعا یداو رب هدزاجح و رونید هلوب شقو ناشا |

 هرزوا یصیصتت تكحراش اماطل همطال یا اماخ هجنال لا : ردهنسانعم قعشراعش |

 هگهتن ردقلوا ماطللا باثکک و نالوا باوص رد طلغ یرلهخسن ماطغلا باصسک و
 ید و هدننزو ةمالس ( ةماخللا ) ردطوبضم هحمیوا هدمکحم نالوا ىذخأم |

 إً بابلا نم ةماخ لجرلا میل لاق : ردهنسانعم قلوا ظبلغ و ولتا یزوب كمدآ رب |
 ردلکفرصتم هفلتخم ههلثما یخد ندنوب یکم ظلغ و ههحو من رثک اذ|سماخا |
 روند ههود عساو یراق هدننزو رفعح هلجح ) مجخلا ( ردندهروج#* لاعفا |

 لاقب رونید هتروع دراب یجرف و محخاو یا مج قبرط لاقب رونید هلوب قحاو
 :ردهتسانعم قمروا هلس هزوب هدننزو مدح (مدللا ) جرفلا ةدرابلایا مخل ةاما |
 یسیدرطا ههنسن را اي همدآ رب و همطل اذا یناثلا بابلا نم امدل ةهحو مدل لاق |
 ةرخحصلاب همدل لاق : ردهنسانعم قمروا هلا هنسن یا رولیدیشیا ىسيدرطاج |
 ?za: Xe ا ام مس جک عن سم ت ج ست صور ا
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 هنکاشموقفاوم كنهئتتن ر و مل ودیا ےل لحر لاق رونید هنبحاص تاو دسجلا

 (ةماحللا) هنسانعم لبتق رونید هلوتقمو هلکشو هقفو یا اذه ميلاذه لاقب رونید
 ةمال لحرلا مع لاقب : رد هنسانعم قلوا ولتا یسدوک كمدآ رب هدننزو همارک
 مع لاقب : رد هنسانعم قلوا روس كب یک تاو اميل ناک اذا سماخا بابلا نم

 ملل لاقي :رد هتسانعم هما هنیتصف ( لا ) محلا ىلا امرق ناك اذا لجرلا

 لوش یند وب هدننزو بحاص ( ماللا ) ملل یتعم عبارلا بابلا نم ا لجرلا
 رونلشوخ كب ندنا دوخای هلوا ردنا لکا تا اماد هک روند هنسهلوقم ناغط
 تا و یک مانتو نال هرزوا تبسن رد هنسانعم ملون محالر رد جاول یفح هلوا

 نسح ( محملا ( محلا مطم اذکو ملوذ یا مال لحر لاقب رونبد همدآ نرد

 معطم یا مسلم لجر لاقب روند همدا نالوا ردیا ماعطا تا هسان اعتاد هدننزو
 هز سنج رب و رونید همدآ نانلوا ماعطا تا هدننزو مرکم ( ملا ) معلا

 محور ردنابلوا قپیا یجاغرا بولوا كبيا یشرا هروک هنناب كحراش روند

 (ماحللا) قسلمیا میب محم وه لاقب روند همدآ نالوا قحم هموق رب ندهرکص
 شاب لوش هلرسک كنا (.ةجالتلا ) رونید_هب یجئاص تا هدننزو دا دنشه
 ییدبد قاححس هرزوا یکیک شاب نکل بودا ریثات ها هک رونید هنغیراپ
 غلبت ۸ و محلا ىف تذخا اذا ةجالم ةجش لاقب هلوا شماعشرا هرازهقفوب

 .قیص یرلتا ولفرط یکیا كنجرف هک روند هوناخ لوش و قاحمسلا
 ریبعت قلصآ هکرونید هننالوا كشت یجرف لوق ىلع هلوا قحهراط تیاغب هلغلوا

 كنم ( ماطالا ) ءاقتروا جرفلا جالم ةقيض یا ةجالتم ةأرعا لاق روئلوا |
 للخ هنسومانو ضرع هلمانشدو هن بولو تردق هبسکرت مدآ رب هلر سک

 هدلو راوطو هغشي هنمهنکما اذا نالف ضرع ملا لاق : ردهنسانعم كمرب و
 حربت ملو تفقو اذا ةبادلا تجلا لاقب : ردهنسانعم قلوا جاتح هبرض بوروط |

 لاشب : ردهنسانعم قموقوط بوتا جاغرا هزب ه الجو برضلا ىلا تجتجاف |
 شرا ینعی تأدبام مت یا « تیدساام ملا * لثلا هنمو هعسن اذا بوثلا ما |

 یشیا كکدتبا عورش لثموب نوسلوا لماکزب هک تا ید جاغرا هرب كغیدنآ
 كمدار ماحلاو رونلوا برض هدر كجد لبق ماغاو لاک | بوپموق صقا

 للا هتف رثک اذا لحرلا ملا لاقب : ردهنسانعم قتلوا قوچ تا هدنسهباخ |
 ( ماحللاوبا ) بح هبفراص اذا عرزلا ملا لاقب : ردهنسانعم كمل هئاد نیک او |

 لوق ىلع كلزیا لوب ( ماعلنسالا ) ردرعاشرب  ندنسهلیبق بلغت هدننزو دادش |
 اذا قیرطلا محلتسا لاقب : ردهنسسانعم كف بویلزیا ینالوا شیکک كب كلوب

 مست"! اذا قیرطلا ةعلتسا لاقب : ردهنسانعم قفالوب لوبو هعسوا عبتوا هعبت |
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 هدننزو بار ( ماحلاو ) هلئبتهف ( محلا ) ردهنسانعم مل هلن ( مهلا )
 ردهنسانعم ءاوه هدنزو هفرغ ( ةمحللا ) روند هئيش ناثلوا ماش ندنسبدنک
 ىتاضفا ( ةمچللا ) روید هنسهبحارب كنهردو روید هغاط یصب یسهبو

 | باوثا هدنزو مجرد ( ملا ) رونبد هرب نالی روا نابوا هدنسهرهچ كراوط |
 | ( تلا ) هطاخاذا لوالا بابلانم ام بوللا مل لاغ : ردهنسانعم كمکيد |

 | هم لافب : ردهنسانعم قمقبچ بویرو ردف هزغا وس یغدو هدننزو لیعفت
 هدب رف هرونع هنیدم ماجا ذضور دوخاپ ( ماجلا ةصور ) هاف غلب اذا هالا

 كمال ( معلا ) ردیدآ لجر رب هدشنزو مرکم ( مل٥ ) ردبعسا رازغحرب
 یمجج روند تشوک هدیسراف روند هنا هلبعفو هلئوکس كنهامهم یاحو یضق |
 هنبزوا كنهسنرهو هلی كمال رولک نابلو رولک موو ېک سلفا رولک ملا ,

 مک یشیارب رولوا ردص» مملو هبل یارفلا مل لاقب روئلوا قالطا هنجو |
 تا ندککو همکحا اذا لّوالا بابلانم اب الا مل لاقب : ردهنسانعم قلق |

 قزد شبا( هان قیزیف یجموبقو هقرع اذا مطحل ملل لاغب : ردهنسانعم قعوص |
 تا همدآربو اهالاذا ةعفلا غباصلا ملل لاقب رونلوا ریبعت كلمهل هکردهنسانعم |

 | بوشلیا هدرب رو محلا همعطااذا ثلاثلابابلانم ام هم لاقب :ردهنسانعم كمردب |
 | | قغوا لثقو ناکلاف بشن اذا عبارلا بابلانم ابل لجر لار لاقي : ردهنسانعم قلاق |

 تا هدننزو هرم (ةمحلا ) لتق اذا لوهحا ىلع لحرلا علل لاقب : ردهنسانعم |
 لاقب رونید هفلصح هدننزو هفرع ( ةمحللا ) ردصخا ندجل روند هتسهحراب |

 لاق ردیلباقم شرا هکر وند هنحاغرا كبوث نانلوا جنو ةبارق ىا ةجل امهني |

 | یکیدتبادبص هنافط یزابلا ةيلو بوثلا ىدسنيب هب یدسام یهو بوثلا ةه هذه |
 | لاش ردزئاج هدهلبعق كمال هدانعم ییا وب روند هتسهراب تا نالیریو ندراکش |

 . | جا تائسب رد شاب سأرلا ةدلح ةهل و هد.یصباع همعطبام یا یزابلا هم هذه ۱

 | نالوا لاتقلا میظع هدننزو هلحرم ( ةمسللا ) رولوا رواجم هنا هک زونید هنزوب |

 || لتقلا ةيظع ةعقو یا ةمعلم مینی تعقو لاقب رونید هبوشاو كنجو هبهعقو |
 "| یآ و رونبد همدا دنمونن ولتا یسهدوکو روند هنالسرا هدننزو فتک ( معلا ) |
 | هک رونلوا قالطا ههناخ لوش و روند همدا نالوا ردبا لکا قوچ بووس كب ۱

 | خب هلا نا ] ثیدحا رسفذو هلوا رولوا عقاو قوج یبیغ و لصف كسا هدنا |

 | دوخای ردبا لكا تا اماد و اريثك سانلا هبف باتغي یذلا وه و [ سما تلا

 1 معلا لک ای ناک اذا مل زاب لاقب رونید هنسهلوقم ناغط نالوا رونلشوخ كب ندنآ
 1 هدننزوریما ( حلا ) رونید هنالسرا هلیسهبنب لعاف میسا ( مسیتسلب ) هربشب وا

 ١| م رینکلا یا ملو ل لحر لاقت روند همدا دنمونت ولتا یسهدوک ید وب ۱
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 را هیتضف ( منا ) 13 مهلا ملل لقب : رد هنسانعم قو هبرضاذا /
 (عالو) هدننزو ربما ( متلو ) هدننزو ربنم ( ملم ) هنسانعم هحارح روند |
 دزا هیرسک كنانو یعط كم ( تاغالم ) ردندسان “یاسا هد.ننزو بحاص |

 متالمونی هرلزب هدقدنلوا لاؤس ندنرابسن هنسیلاها رد هلیبق رب بعشنم ندنسهلیبق |

 ( مثلا ) رولوا یمسا كنبرادج متالم سپ هلی كنان راردبا باوج وید رلرید
 رد هنسانعم قغافوا یرلشاط هلینابط هود هلنوکس تكنهشلفم یا و یصف كمال
 اذا 9 بابلانم اهل اهفخ ةراجحلا ریعبلا مل لاقب رد ذوخأم ندینآ ىانعم
 مل .لاقب : رد هنسانعم قمروا هننور اي هنزرغا كمدآ رب هلا تشمو اهرسک

 ا ةأرملا تفل لاقب : رد هنسانعم قفتوط قعشي هنرغا نوناخ و همکلا اذا
 اش ملو اهاف مث لاقب : رد هنسانعم كعوا ینزغا كنهبوبحو اهف یلع مال
 هنابط نالوا حورح هلکبسک شاط ( موئللا ) اهلبق اذا یناثلاو عبارلا بابلا نم

 هنبرازغا كناوسن هدننزو بانک ( ماثللا ) موئرم یا موملم فخ لاقب رونید
 باقنیاماثل اهخ یلعو تءاج لاقب رونلوا رببعت .قعشی هک روند هباقن یرلقدننوط
 :ردهنسانعمقمنلقعشاپ نوناخ هدننزو لعفت ( ماتلاو ) هدننزو لاعتفا ( ماثتلالا )

 هلرسک كمال ( ةغللا ) اهغ ىلع ماثللا تش اذا تفلتو ةأرملا تفتلا لاق
 ) ةيغيللا ) مانتلالا یا هللا ةن یه لاق رود هنشش وط قع شاي ردع و ءان

 باتك ليج ( ماجا ) رونید هفغتوط كباج یفعشب نوناخ هدننزو هب"ردبح
 ماطسب مالو ردیرعم یسراف ماکل رونید ةنایوا نالبروا هنیزغا هاد هدشنزو ||

 تناوسن مالو یدیشلا ذخا ندنتعاج مينلاونب هک ردیسا یسرف كسق نا

 رردبا دب بوکج یک یابوا تآ هک روئلوا قالطا ةر ٠ یخ

 هغسا رولک هجلاو زا بتک رولک ممل یعج ردیدآ افتر صوصخم ههودو |

 فارصناو دوع ناونو بای نوغرویو زسوص ندننعلصم نالف رلبرعو هدننزو |
 راربد هطاب ر ضرقدقو ءاج هک هتن رازبد همانط ظفل نالف هدر كد یدلیا |

 0 لاق هدرب كحد یدلک بودیا عطق یتادوبق عیج یک وهآ نالو صالح ندماد ۱ ۱ ۱

 ) تا ) ) شطعلاو ءايعالانم ادوهج هتجاحنم فرصنا یا هما نالف ظفل ۳

 "دش اذا ةأرملا تمحمت لاق : ردهنسانعم قغوط ىز بح نوتا هدننزو لعفت زا
 یرلکدبد ماجل دوخاي قلنایوا هنآ هب سك تنهرمه ( مالالا ) ماجللا اهحرف |
 وصو هباهسووا ماجللا اهسبلا اذا ةبتادلا مج لا لاقب : ردهنسانعم كلام هللا اف ۳

 ها لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمیج بو روب ردق 4 كمدآ نالوا هدنحا ||
 صرا ماس لوق ىلع ردیدآ روناجر هدننزو درمص ( محلا ) ) هاق غلباذا ءالا

 ٤ هدننزو هفرغ رده یدرفم رونبد هراهغب روق دوخای ردبسا رلک یرلکدد
 س
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 همءال لاقب ؛ ردهنسانعم تقفاوم ههعالمو هعلسا اذا هم الو هم ال لاف ردهنساعم

 ( مءالنلاو ) هدننزو لعفن ( م"الئلاو ) هدننزو لاعتفا ( ماثنلالا ) هقفاواذا
 مهالو ماالتو ؛یشلا مأتلا لاقي ؛ردهنسانعم یوا حالسا هثسن دساف هدننزو لعافت

 حابسم ( ماللاو ) هدننزو ربنم ( مئاللاو) هدننزو دعفم ( م "اللا ) علسنا اذا
 ندنرارزوا چا هناج و رذعررب ینرلمول ینمی بوئوط روذعم یرنالوا میثل هدننزو |

 رذعب یا ما المو م "المو م الموه لاش رود هیدآ نالوا ردبا هباقو هلا عفد

 رت رولک مال یمج هنسانعم عرد روئید ههرز هدننزو هرغ ( فعاللا ) مائللا

  رلتباف مئل هلکلبا جور ندهلیبق نالوا ماثل ( م'التسالا ) یک درصرولک مؤلو ېک |
 هرزو ماثللاف جوزئو اماثل مهذخا یا اراهسا مالنسا لاقب :ردهنساصم كلا ادب |

 قلوا یردب مثل كمدآرب و ةماللا سبلاذا لجرلا مالتسا لاقي : ردهنسانعم كمك
 هدننزو بارغ ( ماوللا ) ءوس با هل یا بالا نالف مالتسا لاغب : ردهنسانعم

 هدکدروشود یندانق شوق ییعب هلوا مءالم هنب رب یرب هکر ونبد هنکلی شوق لوش

 مأولوردلوبف» هلغلوا مکعو قبص هکردکلی نالک هنسهفرا كکلی رب وا یزوب چا
 هلرسک كرلمال ( ماثلاو ) ( مثلا ) ةجاح ىا مول هل لاقب :ردهنسانعم تجاح
 هک هل رک كمالرولک ماثلو یک لاشا رولک ماالا یعجج رد هنسانعم دننامو لثم
 هغاقشراب عفاو هدننب سان مالو هبشو هلثم یا هماثلو همشلوه لاقب ردبعجج كش

 لسع روئید هلابو قاغتاو علم یا مل مهنب عقو لاق رونلوا قالطا هقافناو علصو

 لک اشمو لنم كنهنسنرب هلیغیفخ كيمو یعض كمال ( ةمشللا ) هنسانعم
 هتلتفف افحش ةباش تحوز دقو ۰ هنع هللا یر رع لوق هنمو رونبد هنقفاومو
 هلثءو هلکش ىا «لاجرلانم ابن ةأرملا مکنتو هاسنلانم هتل لجرلا مکنیل سانلا اهب آ
 ندهزمه نالوا فوذح ندنطسو ءاه نالوا هدنرخآ ید مول ىلصا كنو و

 مارکا هقلخ یسیدنک هکر ونید هیسک لوش هدننزو هزم ( ةمؤللا ) ردنعوع
 هلواردبا هباکح هلیهحو داعبتسا یتناسحا و فطل كرتاس هلغلوا هر ی ندناسحا و

 ادعبتسم یکحو یطعبال مثل هلا ینعی .هریغ عنصيام ىكح ناك اذا ةمْول ,لجر لاقب

 یرثاسویرومد نابص رونید هنغارب و تایهلج اب كرلیحفج ةمولو مرکلا هعینص
 ه و شخ هنهریغ هلفلوا رخافو بوخ كب هک رونبد هسیفن عاتم لوشو یک

 هدسزو مظعم ( مالا ) هتس هب لخبیا ةمؤل عانم لاقب رونلوا هراعا
 كنايوكمال ( مللا ) عردمیا مت"الم لحر لاقب رونید همدآ ولنشوحو ولهرز
 | عجارلابابلانم اجل یننک میل لوقترد هنسانعم كعرکس یکیک كروک هدهقرا هلیعق
 :ردهنسانعمكئرود هنیزغوب تنهسکزرب هللا هنسنرب هدنزورتک ( مثلا ) ملتخا اذا
 هت لاقب : رد هنسانعم یقمروا و هنعط اذا لوالا بابلا نم ال هرخنم مت لاقب

 اذا
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 داتسا میلعت دوخای هب هفشاکمو هطابنرا هلبا هبسدق سوفنو ع روو دهز یلاصحعسا ,
 لاردلامو رع یانفاو ماخ یادوس اضحم ترشابم هدوهب هسخو ردفوقوم هاماک
 التبم هرکموب ییهسک یلعو لج قح نلاق یبهبام یریغ ندنغل هرافزوب هللا یریک
 تآرح بو دیقروق یلزوک كم دآر داد ايزو مهو ) مهكلا ( هيما 1

 لوالا بابلا نم امهک دئادشلا هتمهك لاقب : ردهنسانعم كليا هدنامورف ندمادقاو |:

 زسرفو فیعض یرون كزوک هلب رسک كنءنمه ( ماهک الا ) مادقالا نع هتنبحاذا |"
 هدننزو باصم ( ماهکلا ) قرو "لک اذا هرصب مهکا لاق : ردهنسانعم قلوا

 فصو هناسل زجاع ندسلکتو لیلک یا ماهک فیس لاقب رونید همقروک زمەک
 لاق رولوا فصو هنا نارباق رغآ یغاباو دنکو یع یا ماهک ناسل لاقب رولوا
 ماهکلحر لاقب رولوا فصو همدآ هداتفاو هحوق هدناملعو ؛یطب یا ماهک سرف
 ( ےھکلا )رولوا فصو هعجو درفم ینعب ماهک موق لاقبو هدنع ءانغال "نسم یا

 ( کهکلا ) ردندآ لحرر هدننزو ردبح ) مک ) رد هنسانعم ماهک هدننزو ریما

 رونید همدآ هجوقولشای كي و رد هزبس فورعم هکردیسا ناجتداب هدننزو رفعج
 رار روند یندهماکهک روند همدآ ندیا شح وئو فوخ بوللتییه ندهنسن »و
 ردهنسانعم بحاص هدنتغل ریچ هلب رسک كفاک ( کلا ) هدننزو

 سکانو قجلا هسکرب هليلوكس تنهزمهو ىع كمال (مؤالا ) (۰ ماللا لصف « )
 مرک دنم سساخا بابلا نم امّول لحرلا مول لاقب : ردهنسانعم قلوا هلامورفو
 مائل یعج رونبد هبهسک هبامورفو یدو سکا ردفصو هدننزو ربما ( مثل )

 ( ماالالا)هلبت كمال رولک نامولو هدننزو ءامرک رولک ءاملو هل رسک كمال رولک
 كمليا راهظا ینتلصخ رامیئل دوخای قملوا یدالوا مئل كمدار هل رسک كنهمه

 رهظا وا مائللا دلواذا لحرلا مئالا لاقب ردنرابع ندکلیا كلمیثل هکرد هنسسانعم

 مقسفلا مالا لاق : رد هنسسانعم كمردشت بویلدنک یی هنسن قالتجو مهلاصخ
 ( نامتالما) هحلصا اذا االف مالا لاقب : ردهنسانعم كلا حالصاو هعودص "دشاذا
 یحف كمال ( نامءاللاو ) هدننزو دعقم ( ماللاو ) هلیصف كن هرمهو كهم

 نامالیو م"المایو نام الماي لاقب رونید هبهسک فصتم هلتناندو مول عبطلاب هلیعضو
 كملیا تبسن هتسخو مؤل یدارب هلیعف كمال ( مالا ) ملي یا نامژلو

 هبسناذا یناثلا بابلانم امال همئال لاقب ردنرابع ندکعد ردمیثل نالف هکردهئسانعم || _
 اذا هلا مال لاقب : ردهنسانعم كمروک كلب یراکدید ماءول هقواو مالا يا 3
 مالو هحلصا اذا انالف مال لاعب : ردهنسانعم كلبا حالصاو اماولاشیر هیلع لعح |

 رونید هقوا شلروک كاي یرلکدید مأؤلو ردیسا لحررب و رونبد هبلاقو صخش |"
 كملیا حالصا ندوب هدشنزو هلعافم ( ثعاللاو ) هدشزو لیعفت ( میلتلا ) |[
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 کز ینعب ندنادوس هدننزو بحاص ( ملاک ) ةحارج یا ذ هد لاغب
 ردندهروک ذم ًهفئاط ردروهشم رعاشر, ) یماکلا ( ردیدآ فنصر ندنسهشاط
 اذا نوک موکی ةأرلا ماک لاقب : ردهنسانعم كما عاج هدنزو مون ( موکلا )

 اذا سرفلا ناصا ماك لافب : ردهنسانعم قعشا هغارسق رغبا كلذك اهمکنا |
 ىل هبت هلی كفاك ( ةموكلا ) روئلوا قالطا هنجرف كئاوسن موکو الع از |
 :ردهنمانعم هموکقمخی هموکیغاریط هدننزو لبعفت (موکتنا) رونیدهننغب اریط» |
 ( موکلا ) اهسآر مفرو ةعطق ةعطف یا ةموك ةموك هلمحاذا بارتلا م وک لاقب |

 كو یگیروا هدننزو هارج ( ءافوکلا ) روید هبهود ولبرپ هلی تهاک
 تموک لافب : ردهنسانعم قلوا ءاموک هقا هلنیتضف ( موکلا ) رونید هبهقا |
 كسکو هدننزو رجا ( موک الا ) ءاموك تناکاذا عبارلا بابلانم اموک ةفانلا |

 كناسنا هلیسهبنب هبننت ( ناموکالا ) عفنرم یا موکا "لت لاقب رونبد هبهنسن |
 ردبدآ منموم رب هدنسهکلوا سراغ ) زوریفماک ) رود هنم راناپ تلا كنب را هع

 لاقب ردلوعفم مسا ندماوکا رونید هنوناخ شفلوا عاج هلی كيم ( ةماکلا ) |
 (مابتکالا ) ردبمسا كنوناخرب هلي كفاك ( هموک ) ةحوكتم یا ةماکم ةأما |
 لاض : ردهنسانعم قمرونوا هرزوا یرلحوا كنب رلقمرپ كغايا هدننزو لاعتقا |
 ب رك كفاك ( هاییکلا ) لحرلا مباصا فارطا ىلع دعق اذا لحرلا ماتكا |

 راکنتو باشو زوط ینعب هبیندعم هکرونبد هبوراد لوش دوخای رونید هریسکا |
 هدنونلایلع ینعب هديسمش كلف هلبیکرثو لج هنسهلوقم رداشوئو هروو هلج رهکو |
 هلا دقعو لح ینسازحا یسهصالخ ردبا ارحا هدشموک ینعب هدب رغ كلف دوخای |

 هکربد ججرتم رلردبا شموک دوخای نوئلا یرقاب هلکنآ هرکصندکدلیا بیکرت |
 هلارپسک | ییابیک ادتبا هداروبو بودا ریسقن هللا اییک هدنس هدام یریسکا فلوم |

 هسیا دیدرت لیذ یدلیا تبث هئوک فالتخا هللا دیدرت فرح هدعب یدلیا نا
 تعنص جوزع هلا قذحو هلبح ردیناوب رثک الا دنع یاییکو ردیسانعم كریسکا
 ردشلیا ریسفن هلیح الطصا نارک ابیک فلومو رد هللا دم یب رعم ردهنسانعم

 هل ر كنهرایس .هنب رب ره كنهعبس نداعمو یندعم ههروکذم هایشا رانا ارب ز |

 ردهنسسانعم هعاسلا هر ردننانوب هنب هکردب رعم اج نیعیلا دنفو راردا ریبعت |
 كرفج لع هکب دلاقو ردهنسانعم هللا نم ردیناربع هکردب رعم هبیک لوق لعو ۱

 ردراو تبوعص تیاغ هدنراجارختسا نکلردقوب هبش هدنتسمالاسفنق كابو |
 كنهیعون تروصو ردندنلیبق هیعون تروص لیدبت نیققملا دنع ردهدنسهجرد منتع |

 بولوا هبح ردق هننالث ندنفرط شاب كنلزاسرب ردشلنا هدهاشم ریقحو ینلد |
 كروب نف نکل ردشلوا مروظنم نيعلا یأر قر هلوا زاس فرط قرب وق زونح

 یلاصعتسا
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 أ كحاغا و نيك هللمح اذا صیمفلا يا لاقب : رد هتسانعم با كي هسابل هلرمیک
 (ممکتنا ) اهماکا تحرخ اذا ةلخنلا تکا لاقب : رد هنسانعم قفلقومق یسچ
 (ةمامكلاو مامكلا) تكا ینمع ةلغنلا تمك لا :رد هنسانعم ماكا هدننزو لیعفت
 كفاك ( "کلا) روند هغاب یرلقدلغب هنا ود نودسسما هود هلی رتنک كرلفاک

 ۱م اک "ینلا مک لاق : رد هنسانعم كمروب بوتروا یهنسن رب هلیف
 هسار دساذا بلا ےک لاق : رد هنسانعم قمابق ینزعا كنهنسن ر و هاطغ اذا

 راثرث ( ماکمکلا ) اومقجا اذا سانلا ك لاقي : رد هنسانعم كك رب سان و
 هنفرق لر حش یرلکدندورض صوصحم هنع لوق ىلع روید هزفاس ولرد ر هدننزو

 دنبلسع فرح نابل یمح هک رد رسفم هللا یفعص هدنادرفم رونید هنرمشق ینعب
 قئّوم روند هرودوب یلهدوک جایوط ماکک و ردفحلوا روخ یرلکدید
 یفاب رونیدهننوسک شاب نالوا یمرکد هلع كفاک ) ةمكلا ( رد هماکک

 هدننزو لززل (مکمکشلا) ةرودم ةوسنلق یا ةك هسأر قوماج لاب نوعکیدتروا
 ةمكنا' سبب اذا لجرلا مکس لافب : ردهنسانعم كيک یتوسک شاب نانلوا رکذ
 هلبرسک كيم ( ةمکلا ) یطغت اذا هبايث ف مکمکت لاقب : ردهنسانعم كروب و
 رارروک هنبرغا كکشا هکرونید هبهبروط هدنزرط هک لوش هدننزو هب ذم
 هرکسندفدجاص مخت هیالرت هکر ونید هتلآ یرلکدید یسهنخ وکروس كرايخكاو
 | هلبرسک كفاکو یعتف كنهزمه ( ةكالا ) راردلزود بويلفاربط هلکنا ینرزوا
 قالطا هنیرلبروط می كرلتا هلتبسانم وب یدنلوا رکذ هکردیعج كنظفل ماک
 کیا ردہہم صقا مسا هلیسانب هرزوا نوکس كيم و یصف كفاک ( ۲) رونلوا
 ردهبماهفتسا هکرولوا نوح لاّوس ندنرادقم كددع یر ردلمعتسم هرزوا هحو
 رولوا هبیربخ یر و ردبفام دنج هدیسراف هکهنسانعم ردهثسن چاق و رد ردق هن
 | ک الثم ردبا بوصنم هرزوا تزیین یندعبام هدقدلوا هیماهفتسا و هنسانعم ریثک
 "بر هدقدلوا هی ربخ و ردکعد ردراو مدا. چاق هدکناپ كنس هکیک كدنع الجر
 ها قوج نس هکیک تقفنا مه رد رک ردا رورجم یندعبام عی یک ىلع كنسهلک

 یک ین ادق مرک لجر رک رولوا عوفر یدعبام هکرولوا ءاک و ردکعد كدریو
 ندهیماهفتسا ءام هلببشت فاک هکلب ردلکد طیسب یسهلک ک هکیدید رلطعب و

 کو یدنلوا ناکسا ییہ نوجا فیفخ هرکص ندقدنلوا فذح لا ردبکم
 بولوا دّدتشم یرخا هدنروص وب  رولوا مان مسا هکر ولوا. هاک یسهلک

 مکلا نم رثکا لوقت. رولوا هنسانعم رادقم نامجو رولوا فرصتم
 ةيفيكلاو كب ابنع مهفتسب ىلا ریدافلا ةيمكلا حرابشلا لاق ةيمكلا و

 | روضید هبمراب هنوکس تنونو يصق كفاك (.ةفكلا ) فيكي ابنع مهفتسن ىلا



 ندراصنا مدهنب موشک موفیم ردندباص#ا سبفلا ؟یرما نب مده نب موئلکو همقلع
 هدنرادروپپ ترجمه هبهنبدم یرانرضح لسو هبلع هلاص ملاعرضف هکردناذ لوش
 یراصنالا بوبا وبا هرکصلدنمافا نوک تزد هدنسهناخ بولوا لیز اکا ادا

 هارو ردمالسلا هیلع هلا لوسر تن ( موئلک ما ) رلیدلبا لقن هنسهناخ
 نایک مک نالوا یا یسهریشم كنیسوم ترمضح فلوم هکر بد مرنم ابع

 مالالا هیاع ماعرخف هلبج وز یخدکنآ یک هیساو مب م هدننح یدلبا توکس
 زوب هلی كناو كفاك (ةمنلکلا) ردروک ذم هدریفسلاعماجن هکهتن ردشلوادوعوم
 هجو ف لاش ردندنساح هکرونید هغلوا هجعوفلوطو هجولتا قرهبلوا رود
 قرهبلوا كرود هدننزو هرفعم (ةغلکلا) ةموهجالب هجولا ملل عاقجا یهو ةفلک
 اههحوب یا ةمشلکم ةأاما لاقب روند هنوناخ نالوا هجوفلوطو هحولنا یزوب
 لاد ( مدلکلا ) رونپد هغاربط هدننزو جریز هلی هلمهم یاح ( ةسلکلا ) ةفلک
 ( مودلکلا ) ردهنسانعم بلص ونید هدنسن ولتبالص هدننزو رغعج هللا هلمهم
 نالوا هدننمذ مدآرب هدننزو هحرحد ) زیسسلکلا ( روند هرودو هدننزو روسز

 اذا لجرلا مسلک لاقب : ردهنسانعم ینغازوا بوبلتا ادا یئا ندنلساکت یقوقح
 اذا لجرلا مسلک لاقب : ردهنسسانعم كف هلتعرسو قوقحا ءاضقنع السک یدامت
 (ةمشلکلا) دصفاذا هبلا ميلك لاقب :ردهنسانعم كلبا هجوتو دصقو ةعرسىف بهذ

 ازوح یا ةمشلکجوزت لاق روند هب یراق هحوف هلیصف كهمجصم نیشو كفاك
 كمك پوچاق هلفوخ ند هنسنرب هدننزو هجرحد هلا هلم داص ( ةمصلکلا )
 هلدیدشنكيمو یم كفاک ( کلا ) ابر اهرفاذا لجرلا مصلک لاقب : رذهنسانعم

 هدننزو هبنع رولک همکو ماکا یمج رارید نیتسآ هدیسراف رونید هنکي كنهماج
 سابل وبا یرلکدید لکغ "یک كسان هبهنسن هجوب وس ارهاظ هکرید مجرتم
 تانک جاغاراسو كنب امرخ هب رایک تفاک ( کلا ) ردنم ههیبتت هنلکع
 رولک ماکو ماک او هک | یعجج رونلوا ریبعت قوجق هکرونید هباق نالوا هدنرزوا
 هلی كفاك ( مکلا ) ردهنسانعم مک هدننزو هبانک ( ةمامکلا ) هل رنک كفاك

  ةلخلا تک لاقب : ردهنسانعم قمنلقوجف ىرلكجج كحاغا هدننزو موع (مومکناو)
 | كنبحاصردق هجناو توق یسیرواب هود هزان و مومکمیهف لوهجلا یلع اموکو اک
 ] لیصفلا ک لاقب : رد هنسانعم كمنروب بولیروا هلبسهلوقم لوچ یثان ندنتففش

 هطاحا و یشغ هدننزو ینشت ( یمکشلا ) یوقب یحرتسف هيلع قفتا اذا
 اوطغ و مهیلع ینا اذا لوهحلا ىلع اومکت موفلا لاقب : رد هنسانعم قوا

 [ لتعم نو فلوم یدلوا لدبم هبای هربخا میم یدبا ممکت یلصا هکرید حراش
 | . كره ) ماک الا ( ردم وییم هدنناونع کت هدیماسا و یدلیا تب

 هرسک

 ید هدنساب
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 | بارغ ( مالکلا ) ردشلبا طسب هدهیفاک حرش لئاوا یماج هکتن ردهنسانعم
 ( ةملكلا ) رددآ هب رقر هدنساضق اتسربطو رونبد هرب نیلاق یغاربط هدننزو

 فرحو لعف كركو مسا كرك رونید ههدحاو ٌةظفل هل رسك كمالو یصف كفاك

 كنهلک رونلوا قالطا هبدیصق هلکو ةظفلب یا ةحصف ةملكب قطن لاقب نوسلوا
 ردهنسانعم هدحاو ةظغل یخدو هل مسک كفاك ( ةملكلا ) زساه رد مالک یعجج

 یعچ ردهنسانعم هلک یخدو هدننزو هرگ ) ةملکلا ( یکرسکو هرسک ردلکیعج

 [ةيقابةمك اهلعحو] وبشا ینعی (ةیقابلا ةملکلا) ردشلوا تغل جوا سپ رولک تالک
 ترضحینآ هئاشزعیرابترضح رددیحوت هلکدارندهبقاب لک عقاو هدنسهب رکتیآ
 زدمالسلا هیلعو انیبن ىلع یسیع ( هلاةمك ) ردشلیا اقبا هدنباقعا كيهاربا
 یرطفو تقلخ دوخای یدنلوا قالطا هلیبسح یغیدنلواعاغتنا هل رلمالک و هل رایدنک

 دوسخای هکرد ججرتم ردیبم هنفیدلوب دوجو هلیفرمش مما نک نامه باالب |[
 كفلوم ردیبم هنغیدنلوا ادتها هلبسودنک یک یغیدنلوا ادتها هلا یهلا مالک |

 روسنلوا ضارتعا هرزوا غلبا هجو هللا مدا ترضح هی هجو ییدلبا رکذ ||
 (مالکلاو) ( ےلکتلا ) عجاریلف هلغلوا موسم هعنقم هوجو هدهیفوص بتک هدبابوب ]|
 اذا امالکو اهلکت هلک لاقب : ردهنسانعم كلئوس زوس همدآر هدننزو بانک |
 هدننزو لعفت ( ملکشلا ) هحرج اذا هلک لاق : ردهنسانعم قمل هرایو هثدح |
 ( ماکتلا ) ثادحم اذا لحرلا ملكت لاق : ردهنسانعم كلی وس زوس دو |
 ان"دحاذا الاکت لاق :ردهنسانعم قعشلباوح هبرب یر هقرافلا دعب هدننزو لعافت |

 هزرلفاکو لينوكس كرلفاكو یرسک ثثرلات ( ةمالکشلاو ) ( مالکشلا ) رجایندعب |
 هدهلرصف كمالو هدننزو یاس ( یناملکلاو ) ردنغل هدهل رادیدشت كرامالو یرسک |

 هلنیئرمسک ( یناملکلاو ) هلبیرمسک كنهددشم مالو كفاك ( یاملکلاو ) ردتغل
 هزیک او دبح یمالکرح یسهلج ردقوب یراریظن كنهريخا ییاوو هلدیدشت كيمو
 قوج هلددشښن كيمو هلنیئرسک هکیدید راضعب رونبد همدآ رونخسو میصف مقنمو

 هانوکسكمالو یصف كفاک ( ملکلا ) ردهیناک ینم رونید همدآ یوکرپ ولزوس
 عو لاش هل رسک كفاک ردمالکو ردمولک یعج ردهنسانعم حرج روتید هبهراپ

 هلک لاقب هنسانعم قلمراپ رولوا ردصم ماکو هحرج یا هلك ىلع مهرلا
 هدشزو ريما ( میلکلاو ) ( مولکلا ) هحرج اذا یاشلا بابلانم لک

 هللا هثلث» ىا ( موئلکلا ) حورج یا ماکو مولکموه لاقب رونید هیولهراپ
 . یا موئلک لحر لاقب رونید همدا نوغلوطو یلئا یراقانی و یزوب هدننزو روبنز
 هنعون كوي لوقىلع رونید هناوبح نانلوا ریبعت لبفو هجولاو نیدخا مل ریثکلا

 نب موملکو نیصلا نب موئلکو رونید هنسهفش قحجسو رد هنسانعم ليف دنز رونید |



 ۱ ۱ زون, ده فا TI هدننزو هباتک (ةماطفکلا )ونک اسیامفک موفلاغب ردیف تاک ۱

 ۳ راکو ماندا هبوبف نالوا هدنناپ هکروند دو لوشوروند نادم كناوسئو
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 زارو هوا رک وس هلا
 | هدنشاب كنوزارثو روتر خم وط 0 هب هعصت نانلغب هنجوایهشوک تسوا
 ۱ هییا یرافدلغب هنوز كنهودو روید هنسهفلح نائلوا 33 دوخاپ هراعس نالوا

 | هن ر هجا كحهسک كلب دوخاب هنکلپ قوا هکروند هریکس لوشو رونبد
 مل ندنسمز راز هب ر یر یخدوب هدننزو هنیفع ( ةببطكلا ) رولب راص

 5 هنسنر هدنزو باتک ( ماظكلا ) روید هنمولطوصو رونبد هب وبق نجکزپ راکو

 مو ەر (همظاک ) ةفئلاب یا مالا ماظكب ذخا لاق هنمو روند هنغاب یرغا ك

 نوسم هنس دوخاپ نوسمرما هود هلټوکس كنیعو یصف كفاك ( کلا ) ردیدآ
 هاف دشاذا ثلاثلا بابلا نم اممک ریعبلا معک لاقب : ردهنسانعم قلغب ینرغا وبد

 قوش لاک دوخاب ردهنسانعم كم وا هدننزو دوعق مومکو رعکو لک ای وا شعب الثل
 اممک ةأرلا مک لاش : ردهنسانعم كم وا قره هنذغا یرلقادود ندنهرشو
 دوخاب en ) کلا ) ( مومكملا ) ةلبفلا ىف اهاف مقتلاوا اهلبقاذا اموعکو

 ڭنەود هدننزو باتك ( ماعکلا ) روند هود شفلفب یرغا ود نوسع هنسن 1

 دوخاب كع وا یدو هد زو هلعافم 1 ةعاکلا ( روند هغاب یرلفدلغب ی رغا

 اهاف مقتلاوا اهلبقاذا ةأرملا معاک لاقب : ردهنسانعم كم وا قرەلا هن رغا ینرلقادود
 ةأ را معاک لاق : ردهنسانعم قعاپ بوشمراص هرجا سابلرب هل وبحو ةلبقلا ق |
 كفاك ( مكلا ) ردلقشم یرلانعهو هوبش انعر هن هداموب دخاو بوق اهعحاضاذا |

 هل رک كفاک رد ماعک یمجرونید هنفالغو هنماق كن هنسن راسو كحالس هل ریسک

 (موعیک ) رونلوا قالطا هنپ رازغا كرالوب قب رطلا مومکو هلی كفاك ردموتکو | ۱
 روسد هنکشا ناس هدننزو رفعح ( ےسکلا ) ردیدآ لحررب هدننزو روقیط ۱

 مساعک یراعج هدکنسیکیا روتید هب یلها راج هدننزو روغصع ( موسکلا )
 جاق بوز وچ هقرا ندهنسنرب هدننزو هجرحد ( ةمعکلا ) رولک میسعکو
  هزوس هدننزو باعس ( مالکلا ( ابزاه یل واذا لحرلا ےسعك لاقت : راد هنساتعم

 یتکم هسفن لوق ىلع نوسلوا ديغم ريغ نوسلوا دیقم هنسسانعم لوق روتبد
  صخا ندلوق سپ ردنرابع ندزوس نالوا دیفمو مان نعضتم یدانسا هکرونبد هزوس
 هدحانصم هکر دج رتا هسغتیایفتکم ناکاموا لوغلاوهو بیط مالکب ینا لاق رولوا

 هل راشاو تلالد هلرابع اکا ردانعم می هدملک ننغن هقیقللاق ۳ و

 | دأوفلا یلع ناسللا لعح « اغاو دآوقلا قل مالكلا نآ * وبشا هکهتن روتلوا هبت

 ست ندب دامب لک یآ یرک و راح منم هد ٠ دایلج
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 ردهسک نالوا يحاص تکلیف ییدلیا باحتساو بلح هلدصق هبنکمده كنههربا ینعب ۱
 الاح رآ ر بد مسایک هنقلخ و رد رد نطب ر ند رع هدشنزو ردیح ( نیک )

 اد

 هکرونید همدآ راذکراکو كلشیا هدروماره هدننزو روبص (موسکلا) ردراضرقنم

 (۱ اشک ) رومالاف ضام یا موسک لحر لاش روٌلوا ریبعت یرا تحصم

 ردیبقل كر عاشر وب هکريد حرا ردیسا لجرر هدننزو طبالع دلیجو همجعمنش
 عمو موج محو بدا فلاو رعش نیٹو تباتک فاک ردلاد هتعنصر یقرحرهو
 یدلوا بقلم هللا جاشک ندنغیدلوا  عماج یعیانص وبشا رو نم ردلاد هبقسوم

 كفاك ( مشكلا ) رولا قالطا هداکا هيا عقب هروب نح عیانص هدیکرهو
 رد منکو هتسانعم دهف روند هروناج یرلکدید سرا هل بوکس كنيشو یک

 هعطق اذا لوالا بابلانم اعشک هفنا ےئک لاقب هنسانعم كعسک ندند ینورب رولوا
 كاذک رونید همدآ نالواصقا یتقلخو رونید هسراب یغدوب ( ےٹک الا ) لاصبتساب

 كلذك یقلخ كنهسکرب هلنيتغف ( مثکلا ) رونید همدآ نالوا ناصقن هدنیسح
 : ناک اذا عبارلا بابلانم اعنک لحرلا مثک لاقب : ردهنسانعم قلوا ناسقن یسح

 هکردبعسایور نادجا هدننزو بحاص ( مشاکلا ) بسا اذکو ناصقن هقلخف
 هدننزو دوعف هلا هلمهم داص ( موصکلا ) ردنان نانلوا ریبعت یزوک سورخ

 ندر ییدلک نامه بویمراو هدصقم دوخاب تك ود ورک بور و هق را ندهنسن رب ۱

 اذا لوالا بابلانم :اموصک لحرلا صک لا : ردهنسانعم كلك ورک بوئود
 هدننزو مصخ ( مصکلا ) هدصقم ىلا می مو ءاج ثیحنم محروا ربداو یلو
 شب هعفد اذا اصک االف مک لاقب :ردهنسانعم ققاَق هنوا یدآرب هل دشو فنع

 طه بویلثا راهظا یبهکیوا هلیئوکس كنهمجعم یاظو یعف كفاک ( مظکلا )
 یوپافو هسحو هدراذا ىناثلا بابلانم امظک ظيغلا مک لاقب : ردهنسانعم كيا

 "دس یتسهلوقم هحابو قرخو ریو هقلغا اذا بابلا مظک لاق : ردهنسانعم قمابق

 دوعق ( موظكلا ) اه دس اذا ةخوخلاو ربلا مظك لاق : ردهنسانعم كلا |"
 اموظك ریعبلا مظك لاق : ردهنسانعم قلوا غراف ندکمروتک شیوک هود هدننزو |

 لحرلا ملک لاقب : ردهنسانعم قلوا مسپاو شوجن هسکر و : رطانع كسا اذا
 همدا نیک ( موظکلاو ) هدننزو ربما ( میظکلا ) تكس اذا لوهحا ىلع

 رونید هزغوب هلنیتعف ( مظكلا ) بورکم ىا موظکمو میظک لجر لاقب روند ||
 همظکب ذخا لاقب ردیحرح كغولوص هکرونبد هفلترغوب دوخاب هزغا لوق ىلع
 هرزوا یرللوق كرلرئاسو لیلخ هکربد حراش سفنلا جرخموا مفلاوا قلا وهو

 رئاسردعقاو هدرعشرب نامه یسهکرح كباظ رونید هسقنجرخم هلئوکس كياظمظک |
 روت دهرلمدآ هیاوتک اسهدننزو عکر (مظكلا) زدشمنوا غیوصنوذخا ناين راج
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 ۱ * ردهنسانعمكللا 4ج بولوا لبافم هنمشد هدکنج هدښژو هجرحد هلا 44 داس
 ' ,دنرو دهده ( کرکلا ) یدعلا یلع لجو لاتقلا هجاو اذا نالف مس رک لاقب
 رزب ندرللا روند هلال یراکدید روپصا و روند هزفاسو رونید هنارفعز

 یزور و قزر هدشنزو ناوفنع ( ناکرکلا ) هلاح روید هکرک هبهعطق
 لا همجعم یاز ( مرکلا ) هفزر یا هاکرکح لک ا لاغ : رد هنیسانعم

 | قدرفچ ینجعا نوا كب بوریف هلا رشید وا ییهنسن جا هدننزو مزع
 | جرفتسا و هرسک اذا لوالا بابلا نم امزک هبف م دقب "ىلا مک لافب : ردهنسانعم

 بونلتبیه ندهنسنره هکرونبد همدآ قفروف هدننزو فتک (مزکلا) هلکأبل هیفام
 | یرلکدبد رغن هدننزو درم ( مزکلا ) نابیه یا مزک لجر لاقب ردبا فوخ
 | : رد هنسانعع تسخ و لحم هلنیتف ( مزکلا ) ردیشوق لبلب هکردیسا شوق
 | كراقمرب كلذك هنفلهصف نور و ردهنسانعم لکا تدش و لخم یا مررک هب لاقب

 رانوب !رهالخ و روند هنلوا هصق قرهلوا نيلاف یرلفدود كن و روند هنغلهصق

 هنورب و هنا نالوا هرزوا روکذع فصو هدشننزو رجا ( مزکالا ) ردردصم
 م رک اوریصق یا هامرک دب و مزکا فنا و سرف لاقب رونید ءامزک هدنننؤم روید

 | ندقلهحوق هدننزو روبص (موزکلا) لیخ یا نانبلا مزک اوه لاق رونبد هلیخ
 | :ردهنسانعم ضابقا هلرمیک كنهزمه ( مازکالا ) رونید هبهقاشلکود یرلشید
 :ردهنسانعم كتکهغوچ هدنسهجرد قمقیب یاعط و ضبقنا اذا لجرلا مکا لاقب
 كغايا هدننزو لیعفت ( مرکتلا ) یهتشیال یتح رتکا اذا ماعطلا نع مزكا لاقب

 مزکت هلجر یف لاقب : ردهنسانعم قلوا قروبق بولیکا هفرط ندنابط یراقمرب |
 | لاقب : ردهنسانعم كم هلیغوبق یبههکاف هدننزو لعفت ( مزکتلا ) عیفقت یا |

 هدندم هدشنزو هر ( ةمرکلا ) اهرشقب ناریغ نم اهلك اذا ةهك اغلا مزکت

 | ( موعسلا ) ةزننکم ىا ةمزك ةمحش لاقب رونبد هغاي نالوا یلکنرید و یقص
 | هدننزو بسک ( مسکلا ) ردهناز یی رونید هراج هدنتفل ريج هدننزو روبنز

 اہک هلایعل لحرلا مسک لاقب : ردهنسانعم كلبا جازق بوکج كما هکردیفدامو |
 | اذا برا مسک لاقب : ردهنسانعم قمردشرق یکنح و بسک اذا یناثلا بابلا نم

 | هنتف اذا "یشلایسک لاق : ردهنسانعم قغافوا هدرخ هدرخ هلالا یهنسن رواهدقوا

 | روفبط ( موسیکلا ) ردبدآ عضوم رب و رونید هفلتوا یروق قوچ مسکو
 بات هدشنزو بولسا ( موسکالاو ) هدنزو روفعی ( موسکیلاو ) هدننزو |

 ةنمورلاقب رونید هرازغیم و هبهجغاب قیص و قوچ ینج یریاچ دوخاب یلتوارط و
 | میماکا مج كموسکا و تبنلا بكا رتم وا ةيدن یا موسکا و موسکی و موسیک |
 || ردیبحاص كلف نالواروک ذم هدنیبم نارق هدننزو روقعی ( موسکی وبا ) رولک |

 ¬ حس ج د چچ
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 ات د ا سا ا ودل ني ازد ااا ا و سینا سنین نوش رز

 ) مرک ) دزو هنیشس ) هع رک ) هدننزو رع ) رک هدننزو باتک

 (مارک) ردندسا “یاسا هدننزو لمم (مرکم) هدننزو مظعم (مرکم) هدننزو ریز |
 ردبلادنقمو سبب ر٣ كنسهفئاط هيما رک هک ما رکن, دجم ردندیماسایخدوب هدننزو دادش

 ردرقتسم و "سام هرزواشرع ردرهوح لاعتم یادخ هکردیسهغتاط هپشم رلنآ و
 مرکت هلبرسکو ىع كنار و كنات ( ةمركتلا ) ربیکا ولع كلذ نع هللا یلاعت رلرید |
 هلتعینزو هلعفناریز ردندذاوش وب هروک هنناكحراش ردیاثردصمندلیعفت هکر د هنسانعم |

 رولوایسا همرکت و ردموسع هرزوا قلوا مسا ند رکت هدحابصم و ردصوصخ

 (هینیمرک ) ردیدآه رقرب هدننزو۵ درص (هیمرک) هنسانعم هداسو رو د4غدصت

 ردندآ هذلب رب هدنتلایا اراخم هنیمرک دوخای هلیفیغخ و هلدیدشت كناب و هلنیتف

 | متوکلاب هرسک لاقب رونید هبهتلاب هدننزو لیدنف هلا هبقوف یان ( ےترکلا )
 ندنفارطاو رونید هشاط نیعلپ و زود هدننزو روغصع ( موترکلا ) سافلاب یا
 ردیدآ ه"رح رب صوصحم هبرذع ونو روند هضرا یدازوا نوزوا نالوا تكسکو

 یژولن ةماس یب هکرد باره راج نا هلبتف كنهنلثم یا و كفاك ( همرک )

 روید هردابب و روند همدآ رودو هدننزو رفعح ( مدرکلا ( ردندنلاجر یسن

 مدرک دوخای لبانسلا یا نب مدرکو نایفس نب مدرکو عاجش یا مدرک وه لاقي
 تن هیصلا ن درد هبعش نب مدرکو ردراههاحص ساق ن مدرکو رد بئاسلاییا نا

 ( ةمدرکلا ) رونبد هرودوب یندو هدننزو روغصع ( مودرکلا ) ردیلتاق ||"
 من هرزوا ینیرب لوق یلع كن رکس ېک یسمترکس كمدآ رودوب هدننزو هجرحد |

 بنج یلعو اریصقلاو دعادعاذا لجرلا مدرک لاق : رد هننسانعم كعرکس یک

 اذا موقلا مدرک لاقب : رد هنسانعم قماصی بوروتک هبارا رب یرکسع و دحاو
fكنک بودرکس هلفوخح ندهنسن رب هدننزو جرحدت ( مدرکشلا ) مهابع و مهعج  

 هليا همجعم یاز ( مزرکلا ) اعزفادع اذا لجرلا مدركت لاقب : رد هنسانعم |
 ریصق یامزرک لحر لاقب رونید همدآ ینورب هصق و روند ههتلاب هدننزو رفعح ۱ ۱

 روند هیهستلاب خد وب هدننزو لیدنق ( مزرکلا ) ردیدآ لحر ربو فنالا |
 لک الاربثک هدننزو ذفنق ( مزرکلا ) رد مزارک یعجب رونید هبهدیدش بلب و أ

 هدننزو هجرحد ( ةمزركلا ) لكال اریثکلا ىا مزرك لجر لاقب رونید هیسک |
 رابلا فصن لکا اذا لحرلا مزرک لاقب : رد هنسانعم كم ماعط یقو هللوا |
 تکاس بوکا هرب یثاب هدننزو هجرحد ( ةعسرکلا ) ردیدآ لحر رب همزرکو |
 (ةعشرکلا ) قرطا و مزااذا لحرلا مسرک لاقب : رد هنسانعم قمروط مسپا و
 اإ روفصع ( موشرکلا ) هنسانعم هجو روند هزوب هلبحتف كنهمجعم نیشو كفاك
 (دعض کلا) هح ولا میت یا موشرک لحجر لاقت روند دمدآ ولزو نیکرح هدننزو -

 ٍ سا

۳ 



41٦ 

 شاب هلیئوکس كنارو ىع كفاك ( مركلا ) ةعرك ىا ةمركم شرا لاقب رولوا
 | مركلا امن" اف مركلا بنعلا اوعهال ] ثیدلاقو هنسانعم بنص روند هءوزوا

 رجن نالوا ذاخا ندنسهربش یفالطا مرک همزوا هک هلوا مولعم [ لسملا لجرلا |
 مرک قرهلوا فصو لسالاق رد یم هنغبدلوا قئاس و "رحم هنالصخ انس و مرک |
 قبفح مرک هکبدلاف یدنلف ناکسا یار افیفخم هدعب هلنبتضف یدیششوا قالطا |
 | جو رنو نیمه تا اش "لب باحر مرک ترشح |

 | مسو هبلع هلایلص مرکا ېنسپ یدلوا ماق هنماقم فوصوم ةغلابم هرزوا |
 لر o ار r DETR مرک هبنع كنیرلترطح

۱ 
| 

 هلا مسا نالوا ذوخأماو قشم ندنسهدام مرک ینعی ردنراشا و نعر هبیآ هجو
 و سم اکا هکلب ردلکد قبال هی هللا روبزع مسا بنع عون وبا یا
 هتکراشم هلبعسا هناشنغ یراب ترشح اصوصخ ردالوا و قحا یمسف نمومو

 | یبنم ندنآ اسال ردلکد اور كلبا لیهأت هلهحورب یساضتقم تیبصع و تربغ |
 | هنفح هکلب ردلکد بسانم ولزد رب هموقم مسا هلفلوا رونلوا ذاتا رج نالوا |

 | ندنسهدام مرک سب ردهنسانعم كلا هیت هللا رلعسا یک نوحرز و هلبح و |
 [] اماف ییرمش لوف لسلا لجرلا مرکلا اغ او ردقنال هنمو.و لسم قحا سا ذوخام |
 بویلوا یمن قالطا یسهسالخ ردهدنکبس لسلا مرکلانم قتشملا مسالل قصتسلا |
 هکر دیسهعما تمزوا دارم ندبنع ندرلهدام وب هکر بد حراش 1۳3 یہ قاقعسا ۱

 هنهدالفمرکو ردلمعتسم هدنغاب مزوا مرک هدسا هنسلا الاح و روئلوا ریبعت كلاکت |

 نالوا هزیک اب ندرلشاط و ندزولوم و ةدالف یا مرک اهقنع یف و تءاج لاقب رونید |
 راضعب ردیسا كعون رب ندقلنادرک نانلوا ریبعت قو و رونلوا قالطا هنحرا

 راردما لاعتسا و ذاخما هدنیلهاج هکردیسهاریپ ناوسن هنوکرب مرک تات هکیدید |

 یرکس ( یعرک ) رددآ عموم رب هلنیتعف ( مرک ) رولک مورک یعج یدبا |
 یناک اضعب و هلبحتف كفاک ( نامرک ) ردیدآ هیرف رب هدنساضق تبرکت هدننزو |

 رب هدننب ناتسجس هللا سراف هدنارا ردنط یرسک كفاک دوخاب رولوا روسکم
 هکور نب ینامرک و ردبدآ هدلب رب هدنبرق نارکم ملا هنزغ و ردیدآ قرع ملقا
 سبط و ردیدآ عضوم رب هدننزو هرم ( ةمرکلا ) ردندحم رد هیرسک كفاک

 هو نت دیک هدنزرط زوح لوش همرکو ردیدآ هب رق رب هدنساضق |

 هبحا رب هدهماع هدننزو هفرغ ( همرک ) رولوا هدنتناج كغلبوا هدنشاب هخاق ۱

 || كنبرک لاقب رونلوا قالطا هننورب كمدا هدنزو هنیغس ( هعرکلا ) ردیدآ

 | (ناتمرکلا) يکدب و نیع و نذآ رونلوا قالطا هوضعنالوافیرمث اقلطم و تكغنایا
 ۱ ۱ :(مارک) هدننزو هدننزو لبج (مرک ) رونلوا قالطا هنزوک یکیا كلانا هلیسهبنب هنت

۱ 
0 
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 همرکا لاقت : ردنا تالاب تره توپ لی ( مرکتلا و 3

 لاقب : ردهنسانعم قلوا یحاص مارک دالوا مارکاو ههزن و همظع اذا همرکو
 قلوا ولرومغب قوچ كب دولب باصسلا میرکت و مارک دالواب ىنا اذا لحرلا مرکا |
 رررغ اذا نر مرک لاق و باحسلا مرک لاق ردنرابع ندنسانعم |

 وقع و روشلوا رکذ هکرونید همدا ولمرڪ هدننژو ريما ( مرکلا ) هام ۱

 كنظفل مرکو حوفص یا مرک لحر لاق رونلوا قالطا همذآ بلاغ یعمس و |

 نیسرف نيب هانعم وا داهم لاو "لا نيب یا [ نییرک نیب نمّوم ساشلا ربخ ]
 هکر یذ 7 نانمّوم نایرک ناوبا و امیلع یقتسي نیریعب وا امیلع و زرغی

 یماضتقم كفايس نکل رد ریسف ینظفل نایرک نانموم هچرک ا
 نا و نمّوم با نيبوا نینمّوم نونا نيب هدهاجن اریز ردقلوا نينمؤم نوا نییوا

 [ یرک اةزراهلاندنعاو ] وبشا هک رک لوش و یبثنا ردموسم هلترابع نموم |
 ردفرشا ندلیلف رک قزر ارز رد هنسانعم رک ردعقاو هدنسهعرک تیا ا

 لوق ارز رد هنسانعم مالمو لهس مرک عقاو هدنتبآ [ اعرک الوق امهل لقو ]
 ندیا مرک قوچ كب هدننزو ماعنم ( مارکلا ) ردفرشا ندظیلغ لوق عالم |
 هدننزو همالس ( ةماركلا ) سانلل مركم یا مارکم لجر لاق روند همدآ |
 ةزازعةمارک یلع هللوقت رد هنسانعم كلز عو یدنلوا رک ذ هک رد هنسانعم مرک |
 نایب هدننبهدام ببح ه6هتن فعارکو ابح هنمو رونید هنفانف قسدو برک 0 8
 ةمارک و ردیسا یدج كنافع نب دج نالوا یراخب ماما جش همارکو یدنلوا |

 ولرومغب قوح كن دولب هما رکو یدنشلوا فالتخا هدننبصص یراصنالا تباث نا ۱

 هژامرثک اذ ,نسمافما بابلا نم " ةمارک باصسلا مرک لا : رد هاتم قلو
 هنصراتمرک لاقب : رد هنسانعم قلوا ولتکربو ولانووشن ینیکا هلکشهربوک الرتو ۱

 یهنسنر دوخای كيا بلط یی هنسن مرک ( مارکتسال ) اهعرز یک ف اهلمداذا

 اع رک هدحووا اعرک هبلط اذا *یثلا مرکتسا لاقب : رد هنسانعم قلو مرک
 ندەتتسن ازسان هدننزو لعافت ( مراکتلاو ) هدننزو لعفت (م رکنا )ا
 هک اوکه تادا هنع مراکت و هنع مرکت لاش :رد هنسانعم كلبا زيهرب بونفاص _

 م"رکم بودا مارک ا هنسش هللا دعا و زارتحا ندنالاح بحوم ییهصیق و نیش

 هدننزوهکوصضا (ةمورک الاو) هلی كرلارو ىف كرايم (ةمرکلاو مرکلا)یدلوا
 یک یراقدلوا مسا هوتا ندب# و هلوعم ندنوع رد هنسانعم مرک لعف ردرلسا

 لاش هنم و رد مراک ا كنهمورکا و مراکم یعجج لرليكلوا هروک هننایب تحرا 5

 فصو هضرا نالوا تدنم و كاب ىغربط همركمو مراحلا بانتحا مراکلا لجا نا ۱

(ee) عبار 

 ثیدحا هنمو رونلوا قالطا هداهحو ېح هدعرش فرع روند نایرک هدنسهینش |
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 كلبا لمع یبلاکنو تید ندپا بنرت هبافمنمو ینلوا ریکتسد هرا.ک و ېک لام
 هلا یوشاو عرو لاک هدنسهب رک تیآ [ مک افنا هلادنع مکعرکا نا ] وبا و ېک

 ترابع ندهدوجم لاعفا مرک هکردوبيهجو كنغیدنلوا قالطا مرکا هنلوا فصتم
 ناشلوا دصق هوحو فرشا هلیسپ دنک یاو سفنا تكنهدوجم لاعفا و رولوا

 هلفلواهجو نانلوا دصف یهلا یانمرو هجو هلیسبدنک هوجو فرمئا و بولوا لعف
 هلبلاکو هسکلوا هاسلوا بلاطو دساف یب یهلا یانسرو هحو هلیلاعفا نساح هسک ر

 هد هراس یابشا هلبامرک هکرولوا هاکو رولوا مرکاو یفنا مرجال هسلوا فصتم
 هلنیتعف كلذك ( مركلاو ) هدننزو همالس ( ةماركلا ) ىبتا رونلغسو

 مرك لاقب : رد هنسانعم قلوا فصنم هلبنفص مرك هسک رب هتاف ( ةمركلاو )
 ربما ( مركلا ) ابرك ناک اذا سماشا بابلا نم ةمركو امركو ةمارك لجرلا

 (ةمركملاو مركملاو) هدننزو هحرف ( ةمركلاو ) هاه ( ةرکلاو ) هدننزو
 (ةماركلاو ما"رکلاو ) هدننزو بارغ ( مارکلاو ) هليغف كنار و ىمض ءارلیم
 یجج كجرکو روند همدآ فصتم هلا مرک ردراتغص هدنرنزو هنامر و نامر

 هدننزو نامر و هرزوا سایقربغ رولک مارک و هللرسک كفاک رولک مارکو ءامرک
 ردنوجما هغلاپم ءاههدنظفل هعرک هروک هنناب تكحراش رولکنومارک یعجب كما"رک
 ینلؤمو رک ذمو یعجو درفم رولوا فصو ةغلابم رد ردصم هکیظفل مرکو یا
 برعلا لوقو مرک یا مرک ءاسنو لاجرو مرک ةاما و لحر لاقب رولوا یواسم
 رد رعصم اروم یلعف یک یرلهدام ایقسو ادج وب و كلامرک لا مادا یا امرک
 ضرا لاقب و ةببط ةعرک یا مرک ضرا لاقب رولوا فصو هبهبیط ضرا مرکو
 لوق و ردردصلاب فصو هرزوا روک ذم هجو ارز مرک نورا و ناضراو
 انامهرک و نيع ةمركو یرکو ةمركو امرکو جلب كلمةماركو اذک لعفا برعلا
 ٠ هلا ردصم رازید امارکو ةمارك كمركا ىنعي العف هلنورهظيإال و تافاکلا رضب

 اضحم یشیاو نب نعي رد هدنربدقت ةماركو ةمرح اذك لعفا رلردا انغتسا ندلعف

 راربد ید كل ةماركو ابح اذک لصفا هکهتن ردکعد مردبا اهارکا و ةمرح اكس

 طسبنمو نونعینعی نیدیآ رازوک كنس هکرارید یخد نیعیاعنو نیع ةمعنو نيع من و
 راربد ید امارک الو ةمارک الو ابحال كلذ لعفا الو ردکعد مردبا نوا كفحهلوا

 (نامرکا) رولواكمرک | فوذحم لعف بولوا لبقتسم ملکتم ییکرت اذک لاعفاسپ
 قالطا همدآ فژرو رک و لمحت مساو یرمشه و قلخ هلیتف كنار و كيم
 ( ةمراكملا ) نامركم لجر لاقب و قلخا عساولا ركل نامرکع اي لاقب رونلوا
 | § لاق : ردهنسانعم قعشراب هدنناب مرک ردلمعتسم هدهبلاغم باب هدننزو هلعافم

 ۱ ۱ هجرك كره ( مارکالا ) هبلغف مرکلا ف هنضراع یا هرمصنک همرکف همراک
 ا تم و ی کیس یی ر و اس اس را س

۱ مرکتلاو
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 كناخ و ىحف كفاك ( مغكلا ) میظع یا مخك ناطلس و كلم لاقب رونلفصو
 نم امشک همك لاقب : رده انعم قمرآ ندنر بوقاق هنوا یدآ رب هلئوکس

 بوبهرواق هلیحوا نغا هدننرو مده ( مدکلا ) هعضوم نع هعفداذاثلاثلابابلا
 امدکهمدک لاش : ردهنسانعم كەر بونرود هلا هنسن رومد ر لوفیع قمرصا

 مک بوروس یوآ و ةدیدح هیف رثاوا هخ ینداب هضعاذا یناثلا و لوالا بابلا نم
 هناشن و همر هدننزو هرم ( ةمدکلا ) هدرطاذا دیصلا مدک لاق : ردهنسانعم
 ندقدلافص یسهلوفم نابچ و هراپ هدندب و ةرئاو مسو یا ةمدک هندق لاق رونید

 هن ام لاقب : ردهنسانعم تکرح هلاغف ( ةمدکلا ) رونید ه همای نالف هرکص

 رونید هئوبق یشید ولهثح یرا هدننزو هحرف ( ةمدکلا ( ةکر ح یا ةمدک

 هثخا ظیلغ و ددش هدنزو هنحد ( ةمدکلا ) ةظبلغ یا ةمدك ةع لاق

 رونید هنکوک رباچ شفلتوا هدننزو بارغ ( مادکلا ) یک سوماج رونید همدآ

 رایتخاو هیلشب هروهظبورشب هدکدروکیرومغب هلغلاق بونلسروا بولبریق هدرب
 ناسرف هکر دین زا هلی نا هدننزو دادش (مادک ) ردیدآ عضصومر هدنعو روند همدآ

 ؛یماسا هدننزو مظعم (مدکم) هدنزو رییز (میدک) هدننزو باتک (مادک ) ردندب رع
 هنیسانعمبلطمدک هکهتن ردلمعتسم هنسانعم بلطم هدننزودعقم (مدکلا) ردندلاجر
 یدلیا بلط هنسن قحهیلواینعی بلطمریغف بلطیامدکمریغف مدکلاق ررلهعتسم

 یرلشاب و هایس هکر د هکر کع ساحر هدننزو درمص ( مدکلا ) ردرباس لثموو

 هناویحو ناسنا شفلهر یسهدوک هلقلربصا هدننززو مظعم ( مدکلا ) رولوا لشي

 قاستوط هلرسک كنهمه ( مادک الا ) صضعم یا مدکم راج لاقب روند
 اذا لوهحا ىلع ریسالا مدكا لا : رد هنسانعم كملکح هدنب کحم یک کرک

 ضعببویلتوا هما ینوا ندرب هادر هدننزو هلعافم ( ةمداکلا ) هنم قثوتسا
 مداکت ةبادلا لا روقار بویلهر یتسوریک هک رد هنسانعم نشد بور وق یرب

 كنهتسن شفلوا لکا هدننزو همان ( ةمادكلا ) هنم نكمتسن م اذا شيشحلا
 ةمادک هنم تب لاقب رد هبقش نالق هرکصندکدنلشید دارم هک رونید هنسهیش

 هکر دهنسانعمفرشو تزعو تسافن هلنیتف ( مركلا ) لوک الا *وثلا ةيقب یهو
 هبا مرک هکیدید هدرئاصب فلوم مّولدنم یا مرک هب لاقب ردیلباقم تساسخو مل

 نابنا و رولوا دارم یتطلو ماعنا و ْناسحا هدقدنلتفص هناشزع یزاب ترضح ۱
 یرثا و رولوا دارم هدیدنسپ لاعفاو هدیج قالخا نالوا زهاظ ندنا هسنلغصو
 یسفنو یناذ بوبلوا ندنتهح لوصا مرک سپ زعلوا قالطا مرک هکدلبا روهظ

 هبهریبکو هریفص نساحم تیرح نکل ردلئاع هتیرح مرک هکیدید راضعب و رولوا
 قاشنا هدننعص ةا نع زيه ردص وصخ هبه ریبک نساحم ناهه مرکو رونلوا قالطا ۱ 1 ۱



41۲۴ 

 یسهوفم شکرتو هرسکف هبف ف هلخدا اذا لوالا بابلا نم اک هوحن و رابح ا
 كمروس باو ابكت اذا ةنانکلا مک لافب : ردهنسانعم قمزوب بوکوس یهنسا
 لیوح و فرص ندهنسن ر یمدآ رب و هصتقا اذا رثالا مک لاغب : ردهنسانعم

 أ لاقب : ردهنسانعم كمردکرب و هفرعص اذا مالا نع هک لاقي : ردهنسانعم كلبا
 انك هك لاقب] : ردهنسانعم قمراو نيقب كب هيةنسن رب و هعج اذا "یشلا مک
 | لجرلا ملك لاقب : ردهنسانعم كمكمك بونلابوا و هنم اند اذا عبارلا بابلا نم
 | ككا لاش : ردهنسانعم ىمشقب كب هلرسك كنءرمه ( مانکالا ) ًاطبا اذا

 بوالزیکو اه 'الماذا ةبرقلا ملكا لاقب : ردهنسانعم قمردلوط و كبراق ىا دیصلا
 هدننزو رجا ( کالا ) یراوت اذا هت یف مکا لاقن : ردهنسانعم ققلغس

 ردبانعم وب ید متکا هللا هان هکهتن رونید همدا قوط كبو همدآ شیکک ینراق
 | یهوو یریا و روند هیهعسو قبرط و ناعبشلا و نطبلا عساولایا نکا لح رلاقب

 | يحگ و ردندبرع ماکح ینیص نب مثکا و ردییاح نوجلا نب منکاو رونید هحرف
 | عنم نکیشغا هحابا یبهعتم هفیلخ نومام ردناذ فورعم همالعلا ىضاقلا نکا نب
 : ردهنسانعم فقوت هدننزو لعفت ( منکتلا ) لاعتهلاهج ر ردناذ ندا فرص و
 اذا لحرلا مشکت لاقب : ردهنسانعم قلوا ربع و فقوت اذا لحرلا مئكت لاقب

 بوللهدرپ هبهنسن رب و ین اذا مكت لاقب : ردهنسانعم كلکوب بولیکا و ربح
 | هدننزو لاعفنا ( ماثكنالا ) یراوت اذا لحرلا مکن لاقب : ردهنسانعم كليك
 | هدننزوهلعافم ( ةعاكلا ) نزح اذالجرلا مثکنا لاقب : ردهنسانعم قلوا نوزحم
 | : رد هنسانعم هطلاخ و هبراق اذا هماک لاقب : ردهنسانعم قعشلغب كب هبهنسن رب
 | لاش رونید هنوتاخ شعاق ندیورشم هلاصف ( ةفكلا ) هطلاخ اذا هماک لاقب
 | ید و ( ةمناكلا ) رونمد هراتنم یربا و هریغ و بارش نمایرلا یا ةثک ةأرما
 | راکش هانیتعف ( متکلا ) ةلخبلغ یا ةغكو ةماك ةاک لاق روتید هراتنم یربا

 | ( همکلا ) بثك نع یا مک نع هامر لاقب رونید هکلک هنکلوت كدایص
 نم ةمحنک لاقب رونید هنسیدنفوا ققلتوا یروق هدننزو هذفنق هللا لمم یاح
 ( معنکلا ) رونید هافص قجروبق پوط و هصق و سین نم ماطح یا نرد
 مخک حر لاقب رونید همدآ نالوا قحروبق و پوط و هصق یلاقص هدننزو ذغنق
 | رغعج ( معئکلا ) تدعجو ترصقو تفثك ىلا یهو ةمحخك ةيفو ةيحلا
 | یرلکدید سراب دوخاپ هنالبق و رونید هتروع نالوا یرحوب و یربا یجرف هدننزو
 ۱ نیع روند هزوک هدنتغل نع لها هدننزو همت ( ةحکلا ) روند هرواج

 | یاخ. ( مضکلا ) ردمزوا هکردقلوا بنع نالوا باوص هکرید حراش ردهنسانعم

 وین جک رو رک ۱1 تطاسو تاج ل و رددت انس میظع و ولوا هنننزو ردیح هلا هج

E 



 فرو

 تک كي ییس هدننزو هزه ( فقکلاو ) هدنزو روبص ( موتکلا ) رونید |
 غ ر وق نکیشلوا هک هک رونلوا قالطا هبهفا لوش موتکو روند همدآ ندا

 هک رونید های لوشو هدننزو بتک رد متک یھج هوا عردلیب ینکلهبک هلغع ردلات
 تك ردلعاف مسا ( ماکلا )۰ هوا .تسرد بوشل وا یو ودا داسا هد
 روئلفص وهلا ما دام هکر ونلوا لامعتسا هنسانعم موتکم و رد هنسانعم یجدیا
 بارع ( ماتكملا ) هنسانعم زراخ رونید هبیجکیدو موتکم یا مناک "ربس لاقب
 هدننزو دوعق ( موتکلا ) روند ه هقا هبک نبرد یکلهبک ید و هدننزو

 تفک لاقب : رد هنسانعم قلوا نحردلب ینکلبک هلغعردلاق ینغر وق هقا هک

 لاقب :ردهنسانعم قلوا موتك یایو اموتک تناك اذا لوالا بابلا نم امونک ةقانلا
 یشیکید كمولط هدنزو باک مونکو مانکو اموتک ترام اذا سوقلا تیک
 ءاقسلا منک لاقب : رد هثسانعم قلوا زص یکه دعا الصا هلغلوا مکحو قش

 ماكلاو ) هدننزو راما ( متکلا ) بارشلاو نبللا كسما اذا اموتک و امانک

 رولوا فصو هاي نالوا تسرد بویلوا قالتج هدنحاغا هدرلنو ( ةعاکلاو
 عدص ال تناك اذا ةعاک و ماكو موتک و متک سوق لاش يک مونک

 الصا هک . رونید . هنشکید مولط مکحم و قیص مینک و اھعب یف
 ۱ نالوا نحروکو و حج ال یا مینک ءاقسلا زرخ لاق هیمقج بوزرص هنسن ر

 هدننزو رجا ( نکالا ) وغربال یا ےتک لج لاقب رونلوا قالطا هیهود كکرا
 نطبلا میظع یا متکا لجر لابی رونید همدآ قوط كی لوقیلع كویب ینراق
 هبهنق هکر دیدآ تابن رب هلی كفاك (ناتکلا و)  هلنیتعف .( مکنا ) ناعبشوا

 رولاق بولوا تبا یکنر تدم رب رونلوا باضخ لاقص و جاص هلکنآ بولناق
 ردیتواتیوح هکر دقح هوا هو تابنو رولیزای وزاب نیک تکون هلبیخوبطم كنکوک |

 | ینغ موتکم و ردندیماسا هدننزو هنیهج هینک و هدننزو ژیما ( ميتکو موتکم )
 ۱ ن سقف ن ورع دوخاپ هللا دبع و ردیدآ كرغبا رب صوصخح هنسهلیبق رصعا نی

 هنيا هکر دیسا نهد عون رب ( ةموتکنا ) ردییعص یعالا نذؤملا موتكم ما
 | رولوا یزمرف.راردیا برا هم یروکرفم تابت یر مک و 9
 رددآ كغاض رب هدنن زو یلبح ) یقک ) ردیجا كس وو هموتکم و

 ۱ هلیسهینب لوهجم ثنؤم عراضم ( کت ) ردعضوم رب هدننزو هفرغ ( هک )

۱ 
| 

 یدیشللق مونكم هرکصندنسهعقو مهرج ردیحا كنسوبقلهزمز و ردیسانوناخ رب
 ( مک ) ةلکیا هک هتعجارام لاقب : ردهنیانعم هلک هدننزو هرم ( دکل )
 هانوکس كنەئلثم یا و یف كفاک )¢ کلا ) ردیدآ هدلب ر هدننزو درص

 ےک لاقب : ردهنسانعم قمربوق بورصا درا یبهنسن هجدرس یسهلوقم" رابخ
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 لوعبف موبف هروک هنلابب ثكحراش ةغل وه و مابفلا "بلا هنع هللایسر رع ًارفو
 مایفلا مئادلا یواسیبلا لاف یدیا ماوبق و مووبف یرلاسا رد هدننزو لاعیف مابق و
 ,( ةعوفلا ) هربغل موفلا هناذب مئافلا لامکلا نا لافو هلنغفسو قلا ريبدتب
 یا را نم هةعوف تضم لا روئلوا قالطا هینامز تعاس رب هدنزو هنیهح
 روسللوا قالطا هراغاط هعن رب هدندروب یسهلنبق لیذه ( مئاوفلا ) هعا-
 هلارماب مثافو ردبدآ تراع رب هدهبصق مان یأر نم مس هدفلس ( مافلا )

 یرابح ( یاقم ) !ردیبقل كنهفبلخ مان دجا نب هلادبع رفمح وبا ندهیسابع
 تفچ هکرونید هنبلوق نابض هدننزو ربنم ( موقلا ) رد هبرق رب هدهماع هدننزو |
 | كنملف یدارلا حوشكم نب سبق هدننزو مظعم ( متوقلا ) روشبای اكا نروس |

 | هفنا ماتفا لقب : رد هنسانعم كمسک نورب هدننزو لاعتفا ( مايتفالا ) ردیدآ
 نفسیایلکوک هکر د هنسانعقاوا زساهنشا هماعط هلنیتعف ( مهقلا ) هعدج اذا |

 تلف هداروب ماعطلل هنوهش لفاذا عبارلا بابلا نم امهق لجرلا مهق لاقب ردقلوا
 | :ردهنسانعمكلیا هحاسمو ضاجنا هلرسک كنءنمه ( ماهقالا ) رد هبانک ندمدع
 هنع مهقا لاقب : رد هنسانعم كمرکیا ندهنسن رب و ضمنا اذا "یشلاق مهقا لاقب

 | هتشپملذا ماعطلا نع مهقا لاقب : رد هنسانعم قلوا زساهتشا هماعط و هه رک اذا
 بغروب و هاهتشا اذا ماعطلا ىلا مهقا لاقب : ردهنسانعم قلوا یهتشم هماعط و
 قلوا زایآ اوهو رولوا لاد هباثعم لباقم هدقدنلهلص هلا یلاو نع هکردببک یسهدام
 هدننزو .مهف ( مهق ) ابنع میفلا عشقا اذا ءاتسلا تمهقا لاقب : رد هنسانعم

 هللا مهق ادعام ندنوب هدیرع و ردیردپ نطب رب ندنسهلیبق نادمه هکر درباج نبا
 مهق نب ساجو سالا نب لاله نب مهقو رد هلاف یسادعام ردقوب نطب اعم

 همدآ ناغرغاچ یجهطامش قرلوا هبامورف هدننزو جرز ( مطهقلا ) ردرلندح
 ۱ لحر رو بخعلاوذ ےئل یا مطهق لجر لاش روئلوا ریبعت قاتلش هک روند

 | نالوا رادوب یک بادرک ییهنسن نریک هنلا هدننزو بدرا ( "مقهقلا ) ردیلع
 ۱ ی "لک علت یذلا یا مقهق لحر لاق رونبد همدآ

 | كفاك ( نافکلاو ) هلیئوکس تنانو یصق كفاك ( متکلا ) «(  فاكلا لصف ۰)

 | انک ثیدلا منک لاقب : رد هنسانعم قلقصو كلزیک یربخو یزوس رب هلرسک
 . هتک لاف رسا هیدعت هدهلوعفم یکیاو هافخا و هرتس اذا لوالا بالا نم انافکو
 | هتک ینعج هتک لاقب : ردهنسانعم مک هدننزو لیعفت ( ميشکتلا ) هرتس اذا ابا
 قعرارمصو نک ینعع هتک | لاق : زدهتسانعم مک هدننزو لاعتفا ) ماتتک الا )

 مك هدننزو هلعافم ( ةماكملا ) "رفصا اذا "یشلا متتکا لاقب : رد هنسانعم
 | هنلقاصیربخ ردعسا هلرسک كفاك ( ةمكلا ) هتک یتعع هماک لاقي : رد هنسانعم
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 یب یرکا یندو هدننزو لیعفت ( م وقتلا ) هحوع لازا اذا هءرد ماقا لاقب

 نوب فلوم هلدعو هحوع لازا اذا ه ءرد موق لاق : ردهنسانعم ققلرغوط

 ةعلسلا تم وق لوقت ردهنسانعم كلا نييعت تق ههنسنرب م وقنو ردشلیا رارکت

 یا نالف ةماقم اذه لاقت : ردهنسانعم سلحم هلي كيم ( ةماقلا ) هتنم اذا
 كم ( ةمافلا ) ةعاج یا ةماقم هيف لاق : ردهنسانعم تعاججو موقو هسلح
 ال یا هل ةماقمالو ماقمال لاقب هنسانعم هماقا ردردصم ندهماقا یک ماقم هلیعع

 عنصوم یا مہنماقمو یا ماقم اذه لاش رارولوا ناکم مسا هدیسیکیاو هل ةماقا
 ( ةيموقلاو) هليحف كرلفاق ( ةموفلاو ةهفلاو ) هدننزو هلح ( ةماقلا ) مبناق
 تاماق یعجج كنهماق روند هنب وب كناسنا هلبصف كفاف ( ماوفلاو ) هلي كفاف

 ماوقلاو ةيموفلاو ةموقلاو ةيقلاو ةماقلا لي وطوه لاقب هدننزو بنع رولک قو
 یعج هلیناوداو بابسا عیج رونید هبهرکب كبکجوص ندویق هماقو ,طاطشلا یا
 هدنن زوریمآ ) ع وقلا ( ردیدآ كغاطرب هدنسهکلوا دو هدننزو بنع رولک ےق

 یعج كع وق روسنید همدآ نوزومو بوخ یتماق هدننزو دادبش ( ما وقلاو )
 ههنسن یرغوط مب وقو ةمافلا نسح یا ما وقو موق وه لاقب یک لابج رد ماوق
 هنب رکد كنهنسنرب هل مسك كفاف ( ةميقلا ) میقتسم یا مب وق “یش لاقب رونید
 رولک مق یعجج "رولوا ماق هنماقم كعاتم اهب ارب ز ردواو یلصا روند هنسساهب و
 مد ممل اذا ةیف هلام لاق هنمو ردهنسانعم ماودو تا ةعفو هدشننزو بنع

 اریز ردذاش و و ردبجمت لعف ندنسانعم قیرغوط ( هموقام ) یش ىلع
 نالوا سابق رلوا فرصتم بجعت لعف هسیا نددبم رد ینبم ندنسهدام موقت

 رلیدلیا زوجت هللا رابتعا ندنظفل عوق هکر بد حراش ردکعد هعوقن شام
 ربقف و ددش نکل ردندنرلهدام رقتفا و "دتشا هکر لرد هرقفاام و هدشاام هک هتن
 كمدار و رد هنسانعم لدع هدننزو باصس ( ماوقلا ) رایدلیا رابتعا هنب راظفل

 (ماوقلا) هشاعیاموه و هماوقوه لاقب رونلوا قالطا ههنسن نالوا یشاعم رادم
 بویمای الصا هلغلوا ضراع هنیراقایا كنعسق نویق هکر دضرم رب هدننزو بارغ
 هک رد هنسانعم مالا ماوق یخد و هلی كفاق ( ةيموقلا ) رروط هدقايا ايتا
 رونید هنغايا ر كنيسق راوط ( ةماعلا ) ردیناث و دوحو رادم كنهتسن رب

 كحمق یک مق فیسلا ةئاق و رونلوا قالطا هبهقرو رب ندلاتکو رد ماوق یجب
 لئاز یسروک هک رونلوا قالطا هزوک لوش اف نیع و رونلوا قالطا هتسهضبق
 اهرصب بهذ دق ناک اذا ةماق نيع لاعب هلوا ماس و می یسهقدح نکل بولوا

 لواو ادب هلبرادیدشت كرلاي و ىح كرافاق ( مایقلاو مویقلا ) ةصح ةقدحلاو
 ردندنسانسح ءاعسا كلاعتم "بر ترضحنالوامدقو "یلزا | ربم و هزم ندنودح و
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 اذا ةبادلا تماق لاقب ردلمعنسم هنسانعم قمروط بوپمهدبک ندفلنغ رو كب

 ریبعت ينم زېفو هرو را زا هکردلمعنسم هنسانعم قلوا جار رازابو تففو
 ىلاثم رهظ مابق نانلوا رکذ فلوم هداروب تفغن اذا قوسلا تماف لافب روئلوا
 قلوا هداد رارف همولعم تق هرزوا یرنشم هنن قلئاصو ردشلبا رارکت
 تماف لاش روئلوا رببعت یدروط هباموش هدنرزوا تنالف هکر تلمعتسم هنسانعم
 رارکت ینسانعم ةأرلا ناشي مایف هداروب فلؤم انیف تغلب اذا راند ةئام ةمالا

 رولک فو موف یمج روند همدآ ناروط هدفایا ردعاف مسا ( مئاقلا ) ردشلبا
 | هنسهمبف كجلف فیسلا مافو هدنرانزو ناغر رولک مابفو ما"وقو هدنرلنزو مکر
 هنمو روللوا قالطا همدآ نالوا موادمو تبا هرزوا هنسنرب مئاقفو رونلوا قالطا

 | یا امافالا "رخاال نا لسو هیلع هللالص «هلالوسر تمیاب لاق مازح نب میکح لوق
 ردردصم ندهلعاغم هدننزو لاتق ( ماوغلا ) مالسالا ىلع اتبانالا توماالنا
 | مسا ماوقو هعم تغاذا اماوق هتمواف لوقت ردهنسانعم قل واما هحهلس هلا هسکرب

 | هنداعو تاب رادمو یماظن كنهنسنر و كشيارب ردینال ردصم لصسالاق رولوا
 | هاب یواو رولوب تابلو دوجو تروص هلکنآ هنسن لواو شيا لوا هکرونید
 هکالمو هداعو هماظن یا همايقو مالاكلذ ماوق وه لاقب رونبد یخد مایق هللادبا
 | هنمو ردهنسانعم قمروط بوقلق ه"رکرب رده هانب هدننزو همون ( ةموقلا )
 | داره ندنیتعکر هدارو هروک هنناب كحراش دحاو مابق یا ةموق نیتعکرلا نیبام
 ینیدروط كغایا یکیا ہدمابق ردناکممسا هدننزو مار ( ماقلا ) رددوصسو عوکر

 یه ردصم هنسانعم هماقاو هیمدق منصوم یا هماقمنع كفنب۸ لاقب رونید هرب
 | قلوا لدتعمو تسار ( ةماقتسالا ) كلةماقاال یا هب كلماقمال لاش رولوا
 | هبهنسنرو ردشلتا رارکت یفوب فلوم لدتعا اذا الا ماقتسا لاقب : ردهنسانعم
 | هداروب ,هتنم اذا ةعلسلا تمقنسا لوقت ردهنسانعم كليا نيبعتو ریدقت تیفو اي

 | یلصا هک هی رسک كن زم ( ةماقالا ) ردهلب راوصت ىش دوخاي عیبم ریعخ ریکذن
 | هلغشوا بلق هفلاواو هرکصندقدنلوا لقن هنلبقام یسهکرح هلواو یدبا ماوقا
 یلوا فلا شفخالا دنعو هينا فلا لیلخادنع ندنفپدلوا عقاو نینکاس ءاقتلا
 | ید هدنسهک هماقتسا یدنلق هدا ز ءاه هنب رخآ لد هفوذحم بونلوا فذح
 | هکهدننزو هلاح ( ةماقلاو ) روتلوا فذح یماه هدنلاح تفانما اضعبو ردهمیو
 میقم هکرد هنسانعم قمروط یاد هدر ر ردلزنم هنعقوم ردصم ردردصم مسا

 | تباو ماد ىب هنسنرپ و هب ماداذا ةماقو ةماقا ناکلاب ماقا لاقب رونلواريبعت قلوا
 | قمردلاق هغابا ندنرب یمدآر و همادا اذا *یشلا ماقا لاقب : ردهنتسانعم كلا
 :ردهنسانعم ققلرغوط یهنسن یرک او هسلح اد انالف ماقا لاقي : ردهنسانعم
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 ثبخ یافت تبزلل لوقت رونید هنسهحار قزو و دب كنسهلوقم یغای نوتیز |
 ناقوق انف هلفعثالبب هنسن هحصار دب نانلوا رکذ هدننزو هحرف ( ةغقلا ) جر |
 مولط و هبرق هلنیتعف ( ملا ) ةعقام تناك اذا ةغق هدي لاقی رولوا فصو ها |[
 هم اذا عبارلا بابلا نم افق ءاقسلا مق لاقي : رد هنسانعم ققوق دب یسوقم ||

 رونلوا ریبعت قجربقاق هدنسیکرت هرمشط هک رد هتسانعم قلوا دساف یحا زوح و ۱
 بوکوحزوتهنسهدوک هلغغالصا هنس راس و تآ و هود و دسف اذا زوطا مق لاقب |
 هبکرف یدنلا هباصا اذا هوحن و سرغلاو لبالا مق لاقی : رد هنسانعم كفلریک ۱

 طظفل و رد میاقا یعجج رد هنسانعم لصا هدنزو بولا ( مونقالا ) عسناف رابقلا
 ردکید هلال لوصا یراریبعت هئالث میناقا كناراصن هکر بد حراش ردبمور روم

 ءاسنو لاجرهیعلاب ردعج مسا هلئوکس كوا و ىحتف كفاق ( موقلا ) ردندانعم وب |
 هیعبتلاب ناوسن دوخای ردصوصحم هنتعاج لاجر لوق ىلع رونلوا قالطا هنتعاچ "

 موافا ىعملا عج و ماوقا یعج رولوا ثنّوم و رک ذم یظفل موق و رولوا لخاد
 هستعاجج ردردصم لصالا ف موق هک رد حراش ردلدبم های واو هکر ولک مواقا و

 رازوروز ردیعجكنظفل مماق ضبلادنع و رد ییبمهنیریوصت یرلمایق هنامهم قالطا

 لحر یدرفم ردعج مسا یک رفن و طهر هروک هفلوم نکل یک مئاص و موص و
 نوحاناسنا عوج ءاسا نایلوا یدحاو ارز ردزناج یینأت و ریکذت و رد اما و

 تمالع و یک طیهر روندعوق هدلاح ره هدن رغصمو ردژاج یاو ربک دن هسرولوا ۱

 هسرولوا نوجا یریغ كناسنا عوج ءاسا رکاو رونلوا قاحلا هدلعف نامه یتیئأت

 هدنسهع رک [نیلسرلاحو موق تبّذک ]وبشا هکریدججرتم رونلواقالاءاه هدنرغصم ||

 ارهاظ هلرللبا تب هليرابع ةعوق اهریغصتو ةثنؤم موقلایضاقو فاشکبحاص
 (هماقلاو)هدنن زو هم ون (ةموقلاو)هدنن زومون كاذک(موقلا )رلبدلیا رابتءا یتسانعمتعاجج

 قمروط بوغلاف هرزوا قایا یدا ماوق یلصا هک هدننزو باتک (مایقلاو)هدننزوهلاح |[
 هشیاربو بصتنا اذا امابقو ةموقو اموق موقب لجرلا ماق لاقب : ردهنسانعم |

 شياربو تقفط ىا .حوتت ةأرملا تماف لاقب ردلمعتسم هنسلانعم كليا ترشابم
 مایق هلبفرح ءابو لدتعا اذا الا ماق لاق : ردهنسانعم قلوا لدتعمو تسار |[

 یماق لوقت رولوا لمعتسم ردهنسنانعم.كلتا هلن درد رولوا یدعتم هک ءاضفا |
 یند هداضعا راس یدردلاق یب بویم هرونوا ندنعح و ینعی ینعحوا یا یرهظ |

۰ 
  fرظاب هغ رزوا هد روما "هلج بوروک یتسهم زال تنوم كنروعراو رده رو

 | انام اذا ابلعو ةأرملا لحرلا ماق لاش ردلمعتسم هنسانعم قلوا ىلوتمو تباثو .
 | هادو دجج اذا ءاملا ماق لاقب ردلمعتسم هنسانعم" قكوطإ وصو |اناشب ماقو

۱ 
۱ 



 لچرلاقب رود همذآ لوکا نالوا ررو هروخ بوروبس یاعط نالوا هدرفس
 | رووب ید وب هلرسک كنهمه ( ماغالا ) ناو یلعام لک اب ناک اذا قم
 | اذا ةفانلا لحفلا ميا لاقي : رد هنسانعم موق هود بوسشآ هنعوجم *  هنا

 لعفن ( ممقنلا ) رونید هرباچو هنوا یروف هدننزو ریما ( میسفلا ) اهلک اهعفل
 تامانکلا عبت اذا لجرلا ممفن لاقب : رد هنسانعم قمردشارا ریدنروپس هدننزو

 | (مفسفتلا) هةست اذا ینلا ممفن لافب :رد هنسانعم قمقچ هنیرزوا كنهنسن رب و |
 یشلا مفمش لاقب : رد هنس-انعم قمقح هنیرزوا هنسن ر یخد و هدننزو لزز

 مقمفت لاقب : رد هنسانعم كنک ردفهعلوا قرض بولاط هرحا وص و هنست اذا

 مآ هرزوا هنا شکوج روغوب و قرف ىتح زن و ءالا ف بهذا اذا لحرلا |
 | ( مافسقلا ) ابريل ةکراب اهالع اذا ةفانلا لعفلا مقمقت لاقب : رد هنسانعم |

 | ما و دیس یا ماغغ لحر لاقب رونید همدآ ناشیلاع و "دیس هلبع و یصف كناق
 | لوفیع رونید هبایرد و میظع یا مالا نم ماسفقف عقو لاقب : رد هنسانعم میظع |

 ددعلاوررعلاو هدراهنتسل اریز ردراو ربخا و مدقت هدارو و رونید هنیرب نکنا

 | رونید هریثک ددع و ردخسا لق نابغط هکر دموسم هدنناونع همظعم وا ریثکنا

 | روسشباب هراوط هک روند هبهغرفس و هیهنک هدرخ و ریثک یا ماقق ددع لای
 هدیبط بنک هکرید مجرتم روشباب هنبرابید كرالبق هک روند هیهلهک عون رب و ۱
 هدرخرب یکهلهک فوج یرلفایا هکر د سقم هليا كجوب یرلکدید قایا قرق ماقخ |
 هدهرومبنکیمالعو یبس روشپای هنبرلید كرللبق بوشوا هلاقص هجاص ردکحوب |

 | هدرانو هدنزو طبالع ( غاسفلاو ) هلي كرلفاق ( نامقمقلا ) ردحورشم |
 ۱ بوردکر ییهنسن ر هدننزو هلزاز ( ةمقمقلا ) رونید هنیرب نیکنا كتایرد

 أ كلبا طلسم رلهنک هدرخ هیسک ر دوحای رد هنسانعم كمروتڪ هیارا رب ۱

 | هیلع طلسوا هضبق و هعج یا هبصع هللا مقخ لاقب هنم و رد هنسأتعم |
 |( ردکعد نوسزو بوروبق ینراریکس یلاعت قح یغد لوا یانعم راغصلا نادرقلا |
 | هتففحاذا هتمق لوقت ردهنسانعم قعروق یبهنسنرب هدننزو لیعفت ( ےمقتلا ) |
 | ددیسا كق فورعمو هنسانعم ه"رج رونید هب تسد هدننزو دهده ( قلا ) |
 ا كقب ربا هکرداق ویب یک یتسد نانلواریبعت کوک دارم ردیسراف هکردیب رعم مکک |
 ۱ | زلروق یسهلوقم بالک هکهشبش نانلوا ریبعت همقخ هکرید حراش ردیشادنرق كوب |

 لرلفاف ( مقمقلا ) هتسانمم موقلح رونلوا قالطا هزغوب مققو ردراعتسم ندنو |
 ۱ هب رفصم ( مقبق ) رونبد هنغروق امرخ یروقو رونبد هتکلی شوق هل رسک |

 . | همدا شیکک ییلد كنب زغوب هدننزو ردیح ( مقيقلا ) رددآ كي وصرب هلبس
 | شلواریغتم هايف كنون و كفاق (ةغغلا) قلخا عساو یا عقيق لجر لاعب رونید |

 ت <



 ۶ء ۵ ۵

 هدننزو مهرد ( معلق ) رونید هب یراق هجوق هدننزو رفعج ( معلقلا ) نسم
 لاقب : ردهنسانعم تكلیا تعرس هدننزو هحرحد ( ةمهلقلا ) رديلع لحررب |

 ( مذهلقلا ) ردیدا لجررپ هدننزو رفعج ( مهلق ) عرس یا مهلقب نالف م |
 مذهلق لحر لا روند همدآ ایکبسو تسح هدننزو لحرفس هلا همجعم لاذ |

 همدآ ولیوب هنروا هدننزو لجرفس ( مزهلقلا ) رونبد همیظع رحم و فیفخ یا |
 همدا یحوب و یربا یرلکیک یروس یکه دنتلا یرافلوفو یشاب لوقییع روضید |
 سآرلا متلاوا عوب م یا مزهلق لجر لاش روند هبهسک رودو و روشید |

 ( ةبقلا ) رونید هنآ یلمادنا لزوک یلقشقب یروق و ریصق اذکو نیتمزهللاو
 برض لاق راریدلرات هدیسراف رونید هنسهب كشاب هل دددشت كيمو یرسک كفاف

 4یناسنا تعاجو روئلوا قالطا هنسب رقوو هنسه كئیشرهو هالعایا هسأر هغ
 ةف اولک | ةعاچ ىا سانلا نم ة لاق هنسانعم مصش رونید هنغای چاو روند |

 لاقیرونید هندب و مسجو نعسلا یا ةهقلا هتذخا لاقب روند هکلزوسو امص یا

 ( ةمامقلا ) ةماقلا یا ةهقلا یسح وه لاقب روید هو و هندب یا هت هبلع قلا
 رد ما یعجج رونید هب یدنروبسو روند هب یناسنا تعاج یدو هدننزو همام

 هدغب رش سدق هکردیسا نوتاخ هینارصنرب هماقو ةتسانکیا تببلا ةماق عج لاقب

 ن ةلبج هماقواو ردرعاشرب هماق نب صاقوو یدلوا اعس هلیمساو بودا انب اسیلکر

 رونبد ههنسن ییدلیا هلبإزغا كنالسرا هلی كفاق ( ةمقلا ) ردن دح دجم |
 لوالا بابلا نم اخ تيبلا مغ لاقب : ردهنسانعم كمروپس هليعف كفاق ( مقلا )

 تق لاق ردلهتسم هنساتعم قلتوا یعوج تكنوا نالوا هدر ناوبحو هسک اذا |

 ىنسهلج كماعط نالوا هدينيسوهد هرفس ناسناو ضرالا ىلعام تلک | اذا ةاشلا |

 روغوبو ناوخلا ىلعام لكا اذا لجرلا ع لاقب ردلعتسم هنسانعم كع بوروپس |
 ةقانلا لحفلا ة لاقب ردلمعتسم هنسانعم قموق هلود بوشآ هنعوجم كراهقا هود |

 كيم ( ةمقلا ) فج اذا *یثلا م لاقب : ردهنسانعم قمروقو اهلك اهعقل اذا ق
 رونلوا قالطا هنغادود كناوح یلقنرط لاتجو روند ه هکروس هل سک ||
 كيم هدانعم و و نوصرلکدتبا لکا بولا كرهروپس هلرلقادود یهنسن ندرب ||
 تكماعط نالوا هدهرفس ید وب هدننزو لاعتفا ( ماققالا ) رد راج هد هلیعف ||
 هشیارب و هلکا اذا ناوخلا یلعام قا لاقب : رد هنسانعم كب بوروپس ینعوجمب ||
 رب قرهییاص بوشاشو هجلاع اذا *یثلا مقا لاقب : رد هنسانعمقمشاچ بوشرود ||

 هدقعا اذا ىلا مقا لاقب : رد هنسانعم قفایط بونکیوس هج رغوط هبهنسن |
 : رد هنسانعم كمکلس نزسقعشرارق بونا هر زونه کند كوب و هتطخ زف |

 هلبرسک كيم ( عملا ) ضرالا ىف رقتسب نا لبق هغستنا اذا لدعلا "قا لاقب ||



fot 

 أ ردیف رح ارفناچ هک ردیرلکدېد سفناجالاح ردباشبام هدرلکنر ولرد ولرد ردیدا
 ) رد هلق مج بذع یا اف وه لاقب رونبد همدآ نکرا هدننزو ماظ ( لاقلا ۲

 كنءیمه (ایهلفا) ردیدا هکلوا رب هدنراید مور هدننزو هیرع ( هبلف ) هاش
 نکوج هلید كشموكو كنوئلا ابیلقا و رد مالسسلا هیلع مدآ تنب مسا هل رسک |

 ناقچ نکروئلوا بوذ لوف ىلع رافچ هنبزوب هدفدنلوا كبس هک روند هنککوج
 هکر د هنسل لوش هدینانوب ابیلفا هکر دموسرم هنوک وب هدنادرفم رونید هنناخد |

 كوکچ و كوبک هدفدنلوا بوذ هفرطتم داسحا یسهلوفم رفاب و شموک و نوئلا
 ردندنعو ویک یغد نالوا هدنتح رولوا دعفنم و مټ هدنتح و هدنفوف ېک

 نوسشلا اییلفا دوخاب رولیزود ندنشاط زوک هللا هرقن هکر ولوا یغد یسلع و
 ندنرارهوج هدفدلوا قرتفم ندرجحمسحو روهظ زونه ندندعم ینح شموکو |
 هدلپ رب هدنراید هسیفبرفا هلا هحوتفم زمه ( مالفا ) ردکویک نالوا لصاح |

 روز هلاهلمهم یاح ( موحقلا ) ردبسا كغاط رب هدنسهکلوا سراف و ردبدا |
 قلا ) قلا میلنع یا موحلق لحر لافب رونید همدآ هفلخا میلنع هدننزو (

 روند همدآ هدروطاسوربپ و روند همدآ غمادم و مظعنم هسفن ق هدننزو بدرا |

 هدننزو هساطرف ( ةماحلقلا ) نسماذک و هسفن ىف ملفعتم یا "لق وه لاقب |

 هدننزو رارعشنا ( مامحلقالا ) مرهیا ةماحلق جش لاقب رونبدهینافریپ ولشاي كب
 همجعمىاخ ( مخطقلا ) مرهاذا لجرلا محمفا لاقب : رد هنسانعم قلوا ینفریب كب

  ۱هجعم لاذ ( مذلقلا ) رونید هود كکرا نامزیدو یربا هدننزو لحدرح هلا ||

 ا هالا دیئک عساو یا مذلف"رح لاقب رونید هجرف ولوص و لوب هدننزو رفعح هلا
  ( ۱هدننزوهحرحد ( ةمزلغلا ) روند هوبق قوج یبوص هدننزو عديم ( مذیلقلا |

 اإ ± لاش :رد هنسانعم تساسخ و مولو هعلتا اذا همزلق لا : رد هتسانعم قعو

 بضصلا یا ةمزلقلا هذهام لا : رد هنسانعم دایرف و وغو مؤل ىا ةمزلق ٩
 ) هعلتا اذا همزلقن لاقب : رد هنسانعم قمتوب ید و هدننزو جرحدت ( مزلقتلا
 | ندقاوا كاله هنکوا یلخم هکر د هنسانعم كلوا هدنتسخ و تلاد و لخ هسک ریو

 | یدسنورع هدننزو ذغنق ( مزلقلا ) الخم تاماذا لجرلا مزلقت لاقب ردنرابع
 | هکمزلقلارحم ردمداهدلب رب بیرقهروظلبح هدننبهکم هللا رصمو ردیعسایحلق كيرک

 | هدنچوارب كروفسمرحم رویزع ربش اریز ردفاضم اکا ردیرلکدید یزکد شیوس
 | رحم نوجب دلبا عالنبا ینرتکا كرانلوا پک ارو لخاد هنسیدنک دوخای ردعقاو |

 | شیوس هنب رب رد هبارخ الاح مزلقرهش هکرید حراشرلیدلیا قالطا مزلق هروب نم
 همت هجو دوب یدنلوا قرغ هدونج عم نوعرف هدموقمرحم و یدنلوا انب
 | یا ملف جش لاقب روند هم ريب ولشاب كب هدنزو بدرا ( ملقلا ) ردنوا



۳ 

 هفرط رب قرهلوا ققج هرشط هکروتید هفلبوب و هکلبرکا نالوا هدنرافانیق |[
 هنسم رب هسک رب و عافترا و لیم یا مق هیثیلا ف لاقب ردنرابع ندقلوا یرکا |
 ءاد هباصا اذا عبارلا بابلا نم امعق لحرلا معق لاقب : ردهنسانعم قمارغوا |
 تعفترا ذا سملاتمعقا لاق : ردهنسانعم كلسک وب هلرسک تنءنمه .( ماعقالا ) |

 ةبلا هتمعقا لاق : ردهن..», كلنا كاله تعاسرد توقوص نالب یدآ رو

 ىلع لجرلا معقا لاقي : رد 7 یتساروا تلع رب هیسک رو هنلتقف هتعسل |

 هنسهد نک كنعسق هود عب كلام «دننززو دن ع ) ةمجألا ( ءاد هناسا اذا لوهحا

 هدنشزو رفعج , ها همجهم دا ( مضعقلا ) هرابخ یا لاما ةمعق لاقت روند ۲
 هبهحوق شلکود یراشبد لوقللع رونید همدآ نویز و فیعط هدننزو جرو

 وزای الاح روند هننالوا شلتوب لوق ىلع رونید هشماف هلنیتصف ( اقلا ) روید |
 وب و هلبرمسک كفاق ردمالق و رد مالقا یعجج ردینبم هکوب قالطا لف هلق قحمزاپ |
 حراش هنسانعم ملز رونلوا قالطا هقوا کلپ اق و ردذ وخأم ندنسانعم علق |

 یکی رلکدید ناضارقم و نالج هک ؛روند ید ناق هل رابتعا فرط ییا هکر د

 هدننزو همظعم ( ةللقلا ) رونید هنقوا راق و اهلوط ىا ابا لق ابتلم لات |
 ةلفم فلا برعلا لوقن و ما یا ةلقم ةأرعا لاش رونلوا قالطا هنوتاخ لوط |

 یعوج هک ایوک ردرکتسعرب زبت یرلهمگساو تلآ ینعی حالسلا ةكاش ةببتک یا

 شماقو قنرط هدننزو مرص ( علا ) ردشفلوا دیدج بولنوب یک ینالب قارز |
 بابلا نم الق هريغ و رغظلا لق لاقی : ردهنسانعم كك یهنس درس ینهاوقم |

 هلق نعم هلق لاقب : ردهنسانعم لق هدننزو لیعفت ) ملقتلا ) هعطق اذا یناثلا

 هنمطقسامیهو رفظةمالفییع نفی۸ لوقت رونید هبیثسک هدننزو هما ( ةمالقلا )
 كغارمهلتهحو روند هرب دسك هکردعج ندنظغل لغم هدننزو ماظم ( ماقا

 ةربثک هحر ماقم لاسقب ردرهاظ كب هدیغراق هکرونلوا قالطا ملاقم هنبراموغوب
 هسنکم (لبقلا ) رونید هنفالغ یرکذ تنود هدننزو ربنم ( قلا ) هبوعك یا
 هژاع و یهو ةلقلاب لقلا عضو لاقب ردل زنم هنلزم تلا رونید هنادلق هدننزو

 یتوا كسم و ینوا هود ندنعون ضج هکر دیسا یلقاق هدننزو راز ( م"الفلا )
 ملقا یدب هکر دید رغم كنهعبس ماقا هدننزو لیدنق ( ,ملقالا )ردنا یرلکدید

 هدرصم و رونبد روشک هدبسرراف رد هعوطقم صح رب ندضرا رک نانلوا رب دن

 ردیدا هدلب ر هدنرايد مور هلا هففحم .یاپ ( هیعلقا ) ردیدا عضوم زن

 ( نولفلارید ) ردیدا عضوه رب هدنبارت قشمد هلنیتصف ( نولق )
 كشاق دیشچ رب ندنراشاق مور ( نولقوبا ) ردعضوم رب هدنبارت موبف ءدال

4 Fo 

 | رولوا هعوطقم ندجو ر هک رونید هنسمازوا كننامز یشللوط كنوناخ لوط قو ۱
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 | ایزر با ا اذا یرتشلا هعناف لاقب : ردهنسانعم ینلا یرادقم كحهرنوک مثوط

 | هجوق واسشاب كب هدننزو رفعج ها همببعم نیم ( مسفلا ) لاجالا نودامزر
 مل ( معفلا ) روتید هبهفا هجوق. هدنزو جرز ( مطقلا ) رونید همدآ |

 ؛ارلببدید نوچیا كلج! ینتیفیک دوخاپ ینعط لوف ىلع ینمرسا ییهنسن رب هدننزو |
 یناثلا بابلانم امطق 4طف لاغب : ردهنسانعم قماد بوتوط هحهنسهآ هلرلحوا

 هلطفاذا هممقلاش : ردهنسانعم كمسکو هقاذف هنانسا فارط اب هلوان وا هع اذا |
 بارشلالسلا طق لاقب : ردهنسانعم كلا اهنشا هبهنسن رب هلنیتحف ( یطفلا )
 فنك ( مطفلا ) هاهنشا اذا عیارلا بابلا نم امطق هریغوا معلا و حاكنلا لح را و

 ( یادعقلا ) رونید هسنخ# نالوا دنم وزرآ و یبنشم هبهنسن رب ردفصو هدننزو

 هنسنج رفاچ هدننزو باحس ( ماطقلا و ) هلدبدشت كلاي و یعضو ىع كفاق |
 فتک یوق هنم معلاوا كيلوم رونید هنشمناداد بوشلآ هتا لوقلع روید |

 دیدا یا یماطق لجر لای رونید همدآ نکهروک تب یزوک "یماطق و رد هدننزو |
 دیبا نیکسک كيو روند ةهسخح ندیاسأر عفر یک ناغط هراکش و دیص و مسبلا

 ا قاد ر ندنسهلببف بلکرا دددش اذین یا ایماطق داقس لاقب رونید هبارش و |

 ندنس هلبق بلغت و یدیا قرمشلا وبا یسهینکو ل اج نب نیصح یمسا ردیبقل |
 هگننزو ربنم ( مطقلا ) یدبا میش نب ربع مسا هکردببقل ید كرعاش رب
 ۳-1 هبلغ یا همطقع ماطقلا هذخا لاقب رونید هنسهجنب كشوق یجعرب
 ماطق ما نبا ) ردیمسا كغانط رب هلاوح هرزوا هفارق هدرصم هدننژو مظعم

 هدننزو بدرا ( میطقلا ) یدبا یرلریما كنسهلیبق هدنکهدفلس" هدننزو باحس ||
 لوئسیا یطف لعف لاق روئلوا ریبعت لحدآ هکروند هبهوود كکرا یعلاص همدا |

 ینو دج لها ردیعسا نوناخ رب هلبسانب هرزوا رسک كيمو يصتف كفاق ( ماطق ) |
 هدننزو لاعف افلطم زاجح لها هکريد حراش راردبا ارجا هتسارجم قفرصنم ریغ |
 قیرعت فرح و نوچغیدلوا لودعم ندهلعاف راردبا ینبم هرزوا رسنکیمسا نالوا |[

 رع راردبا ارجا هنسارجم فرصنم ریغ دج لها اما رازق عج و رلزلنا لاخدا ۱
 یعیدلوا ءار فرح هدنرخآ فالتخا نانلوا رکذ و و عفرلاب ماطقاذه نولوقب ېک

 .هسرولوا ءار هدنرخاېکراغسوراعج و راح رکا و یکشاقر و ماطق رد هدنروص |
 اردیدا لچر رب هدننزو همام ( هماطق ) ردرلقفتم هللا زاجح لحا دجع لحا !

 هنسن راسو كماو رونید هدوس شلزوب یمط هدننزو هتيغس ( ةيطقلا )
 ؛یدک هدننزو ردح ( معیقلا ) رونید هیادغب یسولط جوآ و رونید هنسیدنرق |
 یدک هلیعتف كفاق ( عقلا ) رونید هبمود یربا ناججوق و هنسانعم رونس روتید |

 ۳ نه ا / جا .امق معیقلا ی لاقش * ردهنساتعم قمل وام
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 دعای هدصقم نالوا دیعب یغولب و لوص و رولوا لصاح عبش كرهب هجزآ هحزآ

 تقذام لاق روئلوا ریبعت تنس هکر وند هبهنسن كحهب بورصا هدننزو هبقل |
 یشید هدننزو دعقم ( قم و ) هيلع مضقباموهو ةعضف و اعضقمو (یصقو اماضق ۱

 هلع كجی هنسن قرهریدلوط نغا ضخ هکهتن روند هل كم هنسن هیراجوا |
 مطقم دالب هذه نا » هدقدلوا نامهم هنسهدازع بولک هبهکم یبارعا رب روتید |
 لها دوخای تلق كنسهریخذ و داز كنهکم یدا یدبد « مضح دالبب تسل و ۱ ۱

 مینعقو روند هحلق هلنیتعف ( ےضقلا ) ردهانک ینراقدلوا تضایر باععا كنهکم |

 رک ذپساک روند هیشرت قا نالبزای وژای یک دغاک هنیرزوا هکرولوا عج ندنسهلک |
 بونلکدک یرلحوا هلکب روچ بوراراق دوخای قمالنچ راشید رولواردصم مضق و |
 اذا عبارلا بابلا نم اعضق هنانسا تعغق لجرلا نق لاقب : ردهنسانعم قغافوا |
 هل لو هل ( منقالا ) تدوسا و تللقت و هفارطا ترسکتوا تعدصتا |

Jیرلجوا هلذفلهایس بویروچ دوخای قالتچ یرلشید هدننزو فتک ( مضفلاو  
 (ےضقو ) رولوا فصو ید هشدد و رد ءاعضق یوم روند همدآ شوا هدوسرف ۱

 ید وب هدنزو ریما ( منضقلا ) رونبد هلق هنهک قنص یرغا هدننزو فتک ۳

 "دا مسکتم قیتع یا میعقو مضق فیس لاقب روند همق هنهک قنص یزغا |
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 هنوک هن لوق یلع رونید هبهفیحم هداس و قا و هنسانعم هبیع رونید هبهبکه و |
 هقنر لاقب یدبارارازای هرلنا هدفلس رولیزاپ وزا اک! هک نوسلوا هسرولوا ندیرد |
 هبهرفس نیشیم و ناک مدا یاوارکذاک دلج لانم ینعی ءاضیبلا ةفيعلا یا مینصقلالع |

 هنسهرا راوط و رونید هریصح نالوا همت یرلطبخ و روند ید ههصق رونید
 قالطا هشموکو اهربعش یا اهیضق ةبادلا تعضق لاق روئلوا رببعت م هکرونبد |
 ندفلتوا روش نالوایساع هود هدننزو را"ز ( ماضقلا ) هنینانعم هضف روئلوا

 یش هلفمازوا بوروس یو كبو ردیرلکدید ءامحط دوخای ردیعسا كعون رب

 رد ميناضق یعج رربو هنبوب ینتوق هکرونبد هنحاغا امرخ نالوا لیلق و فیفخ _
 لاقب :ردهنسانعم قمانیوا بودهرتد ینرلهکح هود هلرسک كنم ( ماضقالا )

 كمرونک هحزا یهربخذ ناشکبلح هلغلوا طعف هنامز و هيي فقفقاذا ریعبلاریطقا

 عوط و هتسد هتسد بوبلا كوب كوي ییهنسن یرتشم و "یش دعب اریسب هذخا |

 ۱ ( ماضقلا ) روغلوا داربا هدلح كجد رولیشیرا هلا لمح و مع یج ردن هاي

 . (ةضقلاو) هدننزو دعقم (مضقلا و) هدننزو ريما ( میضقلا و ) هدننزو باعس |(

 | ( ماضقتسالا ) طحقلا ىف الیلق اثیش اوراتما اذا خوقلا مضقا لاقب : ردهنسانعم
 | ( ةعطافلا ) اوعضقا یتعع موقلا مضقتسا لاقب ردفدارم هدلوا یانعم هلا ماضقا

 ! ؛ییشلا ضاق لاق : ردهنسانعم قلا هحزا هحزا هل ردت یبهنسن ر .هدننزو هلع ۳
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 | ردهیصق یدرفم رونید هنپ را هطروع هکر کچ مصقو روید هغلربف ندنسب راب

 | رونید همدآ شفک بولی ربق ندنسب راب یراشید كوا هدننزو رجا ( مقالا )
 هدشزو ءارج ( ءامصقلا ) ممفلا نيب وهف اهمسکتم ىا ةبنثلا صفا وه لاقب

 قب ربف یزونب وب جا ءابنسع هکهتل رونید هب ی نالوا ب رق یزونب وب رشط
 تاكرح كناف ( ةيمفلاو ( مصقلا ) هلی كفاق رولک مصق یمجج روند هئالوا

 ةمصق نعولو اونغتسا ] ثیدطا هنمو روید هب ینافواو هب ینریق هلسیئال
 ردفن ره زس هدبا انغنسا ندسا ینعی هب كيتسا اذا هنم مسکنا ام یمی [ كاوسلا

 هد هسرولوا یغد رللت نالب ربا ندنسشاب كاوسم هنسن نککح هديا لاّوسو بلط |
 كناق هدنراهلک همصقو مصق وبشاو زس هبلوا هدنس هیعاد لاوسو "رج یغدینا |

 ةافرمیا ةمصق نوئلث ةحردلا هذه لاق رونبد هنسهاب نابدرن هلبغف كفاق هعصقو
 | "یش لاقب یک كروک روند هبهنسن نالوا رولیربق زبت هدننزو فتک ( مصقلا ) |
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 ]أ لوق لع رونید هغو نا هلیغف كفاق ( مصقلا ) ردیک بوک ندنسهتروا |

 ] یپهنسن ینیدنفوط و ینیدارغوا هدننزو رفز ( مصقلا ) راسکتالا عیرس یا مصق
 (نیصقلا) فلام طح ناك اذا مصق لجر لاقب رونبد همدآ نالوا ردافوا بوریق

 هنر یر لوقع روند هلاسموق نروتب یرلحاغا هشيم یربا هدننزو هنبغس
 هلیكفاف ردرمصق یعججا عج و ردیصف یمج رونید هنفلحاغا هشيم قبص قیتاج
 ةرصبلاو ةمالانيب هدننزو ربما ( میصق ) ردیدآ عموم رب هیصق و ردماصقو

 كنآ لوب ندیک ندلحم مان ق نطب هکردیدآ منصوم رب هقشب و ردیدآ عنصوم رب

 كنوا شعالنوا هلبعف دوخاب یرمسک كفاق ( مصقلا ) روند هنحاغا قوم کسا |

 تاب رب هدننزو روفیط ( موسیقلا ) ردماصقا یمج رونید هنکوک نالق هدرب
 تیاغب ردنابن ییاود رارید هنطهوبآ هدیکرت رولوا یرلعوت یشید و كرا هکردبدآ |

 . قوا هلکنآ ینندم كمدآ نانوط هقسا ردهدنکح هل راحوا تعفنم رولواولترارم

 رسع برش ینقوصس كنسزا و دراط یاوها یروخ و مفاد یبهریرعشق تدش

  لتف و رعش تابنا تعرس و عفان هنبرلتلع اسن قرع و شیح و لویرسع و سفن
 هود كکرا لوش هدننزو ساطرق (مالصقلا ) ردعفانلا رهاب هدنصوصخ نادید

 ( مضقلا ) هلوا ردبا عطق و رسک بورصا "یبش ره هکروتید هناویح رثاسو |
 یروق لوق ىلع كم هنسن هلرلحوا كشيد هلنوکس كنهمجحم دانم و یصف كناق

 لاق يک كروکو دی یروق رولوا یلیدرتا» یلیدرتاج هگزد هستم كم هتسن |

 لثلا هنمو اباي لک اوا هنانسافارطاب لکا اذا عبارلا بابلا نم اعضق لحرلا مضق

 هحزآ

 ر يج مهار« لک ال نلت ةمبتلا یا« اققا مننا علی
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 مدجو رولک موشق یعج روند هنسبدنقآ وص اقلطم دوخاپ روند هتسیدنقا وص

 بوشپو رونہد هنلیهو لکشو ےسجلا یا ےشقلا ریغص لاقب : ردهنسانعم ندب و
 یوق لاقب رونید هندایننو لصا كنهنسنرو رونید هنغاپ چاو رونیدها شمدرازق

 أ

 هنغروق امرخ قآ لوش هلینوکس كنیشو هلنبتخف ( ےشقلا ). لصالا یا مشقلا
 لوقن هلوا رونلوا لکا م"دقم ندرلو ینلاک بوشیرا زونه هلغملوا دل هکروید |
 یجرتم حاعحولح وهو هکاردا لبق لک ی یذلا شیالا مسلاوهو اعثق تاک آ |
 هدنناونع "رب افصصم یرسپ هدنسهخهن ارهاظ هلکملا هجرت هلا یادغب قا ینو ۱

 هبیغابیو هکوبنالوا حورطم هلغلوا نمارپ هشيا هدننزوباصم ( ماشقلا ) ردشلوب |
 یغروق هلکلنا تباصا تفآ هنجاغا امرخ هدننزو بارغ ( ماشقلا ) روند | _
 : لبق شفت اذا ماشق لخلا باصا لاق روند هکلکود مدقم ندرلوا بطر |

 هنسهیش ماعط یدنکود نالق هدنسهلوقم هرغفس و یس و هرس ءاوتشسا

 . ( ےشقلا ) ردیدآ لحر رب و رونید ید هماشق هیلوا قیحالص هلکا هکر ونبد 3

 دعقم ( یتفلا ) هلیعع كفاق رد مثق یعج _رونید ههزبس یروق هدننزو ریما
 لبالا تباصاام لاقب هنمو هنسانعم لک | عنعوم ردناکم مسا ندنسهلک مشق هدننزو

 رفعح ( مشقلا ) رولوا مسا هکرونید همولواو یعرم هنم بصت مم یا اعثبقم هنم
 رونید هبهنسن یریاو رونید هنشوق سکرک هحوقو رونید هب یثک هحوق هدننزو |

 . ردهدننزو بدراوب دوخاپ ردیبقل ردهلیبقوبا هک ك راز نب ةعب رو روند هنالسراو |"

 "ما هب تلج لاشب ردیسهینک كمولواو ردیسهینک كلاتقو كنج ( مشق ما ) 1
 توم هدنعارصم مشق ما اهلحر تقلا ثيح ىلا « هکرید ججرتم ةينلا یا مشق || |

 " هنساوب هجرقو ردیسهینک تکجرواو كنالنرصو ردیسهبنک كنهیهادو رددار ۱
 ساطرق ( ماعشقلاو ) هل رلهعفو هعض كنيعو كفاق ( ناعشفلا ) رونلوا قالطا |

 نابق هدننزو هساطرق ( ةماعشقلا )۰. روند هنشوق سکرک كکراو كويب هدننزو | ر

 : (موعشقلا) حلب یا ةماعشقلب روفصعلا بشن لاقب رونبد هغازود نانلواریبعت قفو |
 ریغصلا یا موعشق لحر لاش رونبد همدآ هروج ولهثح هدرخ هدننزو روبنز |

 :هلیئوکس كداصو یصف كفاق ( مصقلا ) رونید هکحوب نانلواریبعت هنکو مسجلا |[
 هدهسزلربا ردقن ره ردهنسانعم قمربق افلطم لوق ىلع قمریا بوریق یهنسنر . |
 دارم مدآرب و نبی مل ناو هرسکوا هاباو هرسک اذا یناثلا بابلا نم اعصق همصق لاق ل

 هکر رلعتسم هنسانعم كعود ورک ندلو ینعي ندر ییدلک نب سقمراو هندصقمو |

 ثیح ىلا می مو یتعی ءاج ثيح نم عحرذا نالف مصق لاش رديا تم نع عطق |
 بولیربق هنسنرب هدننزو لعفن ( یصقتلاو ) هدننزو لاعفنا ( ماصقنالا ) دصق | |

 لير لوا هیت ( مصقلا ) ممقو غلاف هعمل لاق : نیمی
 0۹( ٤ عبار 0
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 یا راطعلا ةمسق هناک لاش روید هنسوطوفو هسهلبط كراطع همسفو روسد

 هل رام هدرلن و هدننزو هثیفس ( ٌیسفلاو ( هدننزو فتک ( مفنا ( هنوح

 رونبد هبوشراچ همسفو راردبا عضو ببط هنجیا هکرونید هنسوطوفو هنسهلبط
 ياه ( یاسفلا ) ردعومرب هلیهف كفاق ( تایءوسفلا ) _هنسانعم قوس
 یرویف هکا هکوب بورود هلبسسورود ادتبا یرلزب هکرونید همدآ لوش هدننزو

 رولوا هدرلیحزب و هدرا یمشاغ و ارهاظ هلوا رولاف بولوا رارقم هنرزوا نا
 حراش اهبطیلع مسکن ینح اهبط لوا اهب وطب نموهو همای "یاسفلا یوط لاقب
 یسورود یکل وا 7 ارز ردب وسنم كن امامسق نالوا هنسانعم نسح هکر د

 هکرونېد هلآ لوش "یاسفو رولوا لزوک بوبعثروب هدقدلاق بولبکوب هرزوا
 هلوا عاب ر هلغغارب زونه ینشید هبعابر ندفرطرپ و بوراو هنشاب شب ندفرطرب
 سرفر و عابر بناج نم وهو بناج نم حرفا یا یاسف سرف لاقب
 باح“ ( ماسفلا ) روند هثبش نالوا هدننپ هنسن ییاو ردیبسا فورعم
 هکلپسا ولت دشو لاج یا ماسق هب لاقب روند هکللزوک هدنزو
 یعولط كشنوک دوخاب هنلّوا كنکلبسا رابن فصن هدنرانوکز اي لوق ىلع
 صوصخم هبهدعحونبو رولوا رظنعئوخ تیاغب شنوک هدنقولوا هکرونید هنتفو
 كنغارصف یمشبعلا دانش نب دب وس هدننزو ماطق ( ماسق ) ردیدآ سرفرپ

 موسقم ندنرالیک انحق نحس دابعلایب ردیعج كنهموسقا ( میساقالا ) ردیعا
 ةموسقلا ظوظحملا یهو انچساقآ انینمر لوقت رونبد هربیصنو تعسقو یزور نالوا
 نب ةماسقو ريهز نب ةماسق ردندپماسا هدننزو هباعم ( هماسق ) دابعلانب

 ردیرلتا هباحع رفن شبو ردندیماسا هدننزو بحاص ( مساق ) ردرلهباع هاظنح

 ( سقم ) ردعا هدرلنوب هدشنزو ریبز ( میسقو ) هدننزو ریما ( میسق )
 ( محف ) ردفورعم هلکعد ثیفم هکردیسا یجوز كنوناخ مان هر رب هدننزو ربنع
 ردلکدینععم محسن هلافو و ردفدصلا نب ماذح نا هدننزو ذغتق هللا هلمهم یاح

 | كج قو لوق ىلع كب ماعط هلینوکس تنهمجحم نيسو یصف كفاق ( مدقلا )
 .یماعطوهلک | رتک اوا هلک | اذا لوالا بابلانم اعثق ماعطلا مشق لاقب : ردهنسانعم
 ماعطلا مشق لاق : ردهنسانعم كما لکا ینالوا فیطلو شوخ بویلتروکوا

 یهلوقم تبسو ریصحو لیبنز یتغاربب امرخو هبیط لکاو ؟یدرلا هنم قناذا
 مشفوهفسیل هغش اذا صوخا مشق لاقب : ردهنسانعم قمرای نوجا كمروا هنسن

 اع لجرلا مشق لاقب : ردهنسانعم كلواو رونید هنسارجوص یراج هبهجخاب
 تعیبطو تشرس هبرسک كناق ( ےشقلا ) ردلوقنم ندیوغل عارک انعمویوتام اذا

 ۳۳ [ 0 اا ودا يرو ها یا ما مک ی : رییس
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 بابلانم ةماسق غالغلا ممق لاق ردفیصتم ندعسق هلل راوصت یسلوا .موسقم
 هحالص و حص نالوا عقاو نيلسملاو ودعلانب رولوا میساو الیج ناک اذا ساب

 و دعلانبب عقو لاقب رولک تاماسق یعج رولوا ا ندنا فرطره هکرونید
 نی هدنفح هنسنرب هکر وند :هتعاج لوش هماسقو نده یا ةماسق نیبسلاو
 یهو ةماسق » لاقب رلهدبا تداهش هدنقح كن هو رلهدا ذخا ین بودا

 تي هدوب فلوم هکربد مجرتم نوده شيوا هنوذخأي و "یشلا ىلع نوعسقی ةعاچج |
 نیب قلطم قرلوا مسا ندماسقا نالوا هنسانعم فلح هماسق اربز یدلیا زاجما
 رونلوا سقت هرزوا لیتف ءایلوا هکیدنلوا قالطا هنیع لوش هدعب ردهنسانعم

 بونلو لیتقرب اع رج هدلح یلاخ نایلوا یکلم كنهسکر هدنبارت هبرفر الثم
 رایتخا لوتقم "یو هدکدلیا اع"دا نده رق لاها یسهئرو هلغلوا مولعما ىلتاق

 هراهسک نالب رب و نیم هسیا زغلوب مدآ یللا رکاو بوریو نیم همدآ یللا ییدلیا
 یتوادع هدنم رق الثم .قرهبلوا هن هنب و رونلوا رب رکت نیم كدهنمات نی یللا
 یدب زو رع وبشا لبتق ءایلوا رلهسلیا اوعد هلالدلاب هرزوا ورع نالوا رهاظ
 ندا نیم هدنروص ییاو هتشيا راردا نیم كدهنماع یللا ود یدلیا لتق

 رارولواقصتسم هتد هسراردا نیم رلیع دم رک | یدنلوا قالطا هماسق هدهتعاچچ

 ردحو رشم هدهیهقف I FS نملك مزال تید هسرردا نیم نومبم رکاو

 رولوا منا هنسانعم لاجو نسح هماسقو یبنا ةماسقلاب یضاقلا مکح هنمو

 ني EE می ( قلا ) نسح یا ةماسق هب لاقب
 لاق ردردصم یک جرخم مسضقمو مسا مسق هروک هتناب كحراش ردهنسانعم هللاب

 ردهنسانعم نیب عنموم رولوا ناک» مسا مسقمو انہی یا اعسقمو اسف هاب مسقا

 فلحاذا لجرلا مسقا لاقب : رد هنسانعم كما نيع هل رسك كنهنمه ( ماسقالا ) |

 اذا هب همسقتسا لاه : ردهناسانعم كلا بلط نی ندهسکرپ ( ماسقتسالا ) |

 لی و فلومو ردشلبا هثطخ یتسهخسن هب و هللا واو حراش مسقلا هنع بلط
 قعدنا هل رب یر هدننزو لعافت ( مساقتلا ) ردشلوا تکاس ندنسانعم |
 لالا امساقتلاقب :ردهنسانعم كعشلوب یبهنسنر و افلاصذا اساقت لاق : ردهتسانعم |
 نام دوم .هلبصوب یرنک بیو نک .( دیس )ای تا 6

 هنسانعم هحو روند هزو و نسح یا ةیمفو ةماسق هب لاقب ۶ ردهنسانعم لاجو

 هنورپ دوخای هربلیق نتب هدنرزوا دوخاب هنب رب نالک لباقم هنرظن كرظان لوقىلع |
 هتف رط .تسوا كشاق دوخاب هنسهنروا )كنور دوخاب هنتعس ولفرط کیا كنوراپ |[
 یرفو هزو دوخاب هنغلارا زوکیکیا دوخاب هن رلر نالوا نابع كرلفاکی دوخای |

 هنب راپقلارا كنور هللا قاکی یکیا دوخاب هرب ینیدقآ ی ای زوک دوای هنفرط
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 اهنفبفحو نیفب پولوب توفهلا لئالدو تاراما شمبنکیآ نونلنم هرطاخ رب نالوا
 ] .هننشنش یشلا كبلفق عفب ناوهو ینظ مش اذک هنلا لوشت روئید هفلوا بلقنم

 | .هرچما باقرب هکر وئید هرالفچ هدرخ لوش مسفلا :اصحو نظلا كلذ یوفب مث
 | .هکره هرزوا منمو لوا بوبوذوص ردنكجروا یرانآ هنبرلرزوا بودبا منمو
 | | كارا ارجا هدلحم نالوا لبلف وص بولوپ هدرفس یلعوبو راردبا میزون وس
 | هالا نم هبف بصب مث هاناق نان :اضصح یهو مسقلا :اصح ءالا اوعسلقا لاقب
 لالا مست لاقب : ردهنسانعم تكلو یغدو هدننزو لیعفت ( میسقتلا ) ه رسغبام

 لاقب ردلمعنس« هنسانعم قلق ناشبرب و هدنک ارب یبهمزر نامز بئاونو ها "محاذا

 هدنزو رہن ( مضلاو ) رک تا ( مسقلا ) مھفرف اذا موفلا رهد مق
 .بیصنو هصح هدننزو هک و عطا ( ةموسفالاو ) هدنزو دعقم ( مقلاو )
 هنیطما لوفت :رولک میسافا عملا عجو ماسفا یعجج كنظفل ندموسقم "یش دوخاي
 | "هدارا ردصمهدنرالوق نیسف مسقنب اذهو هبیصن یا هنموسقاو همقمو هیحقمو هیمق

 | دام ژرج ندموسفم "یش دوخاب بیصنو هصحو بولوا هلیعتف كناق هسرونلوا
 | هری یندوب هدننزو ریما ( میسفلا ) رولوا هلیرسک كناق رولوا ےسا هک هسرولوا

 | نربدشلو یبهنسنرب میسقو یکءابصناو بیصن رولک ءاعسفا یعج ردهنسانع«بیصئو
 ۱ اهب ییاو هدننزو هامرک رولک ءاعسقو ,ایسفا یعج رددنسانعم مماقم روئید همدآ

 | لاش ردریسق تبسن هرخآ امهدحا هکرونید هنکولبرب كنهنسن . نانلوا میسقت

 | بوخو لزوک رولوا فصو ردهنسانعم نسح هکندهماسقو هرطشیا هیسف وه
 | یمججردشلوا موسقم لاجو نسح هازجا هنمادناره هک ایوک رونید هبوبحم ربلدو
 | ( ماسقنالا ) ليج یا میسق مالغ لاقي ردهیسق ىنؤم هبعخ كفاق رد مسق
 | هدننزو هلعافم ( ةعساقلا ) مقناف هعق لاقب : ردهنسانعم كلوب هدننزو لاعفنا
 همام ( ةماسفلا ) هعسق لک ذخا اذا *یشلا هعساق لاقب : ردهنسانعم كعثلوب

 لام متسقتو نوجشدلوا موسقم هارقفلانیب رونلوا قالطا هیهقدص لاه هدننزو
 حراشلا لاق روند ههنسن یکیدلیا زارفا ندلام سار نوا یدنک كمدآ ندیا

 .ندنیعم رجاوبو هسفنل ماسقلا هلزعیام یهو [ ةماسقلاو 7 اا ] ثيدحملا هنمو
 ؛سیفن ضعب یرلکدلیا شفداصت هدرب رح لالخ یرلناک تمەقالاح هکردنالوا هقشب

 | ریحرصم هدهان هکهتن ردمارحو ردهماسق لوا هتشيا راردبا سالتخا یرلهتست
 | ندهسانو مغ یبلق هک ایوک روئید همدآ ولهسان هدننزو مظعم ( مسقلا ) ییتا

 هب وب .ربلد ېجاص لاجو نسحو مومهم یا سقم لجر لاقب رولوا هراب هراب
 . ] ليج یا مسقموه لاق ردموسقم هنمادناره لاج هازجا هکایوک رونید
 | هنباضعا ره كنسح هارحا ردهنسانعم قلوا لزوک هدننزو همالس ( ةماسقلا )
 ۳۳ ي
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 | هبامورف مرقو شاتلان قالخالا رغصو لامل ف مسجلا رغص وهوا ةءامقلاو ةماندلا |

 ینژمو رک ذمو یعچو درفم هلغلوا ردصم لصالاق روئید هسا لاذرو هلغسو |

 لحرلاقب هل رابتعا تیفصو رولک ید یعجو ٹثؤمو هين ضعبلادنعو ردیواسم |

 یارقو مارفا لاجرو ةمزق ةأرعاو نامزق نالجر لاقبومزق ءاسنو لاجزو ةآرماو |
 مذیف ههحو هللام"رک ىلع ثیدح هنمو ح راشلا لاقا تامرق ءاسنو نیتعضب مزقو |
 هسکرورونید هلامرتکو ونوک نمارب هشيامرفو مازفا دیبع ماغط ةافح ماشلا لها |
 بابلانم امزق لجرلا مزق لاش : ردهننسانعم قلوا رهوکدیو سك انو لیذر |
 (مرقلا ) راش یا مزق لاه ردسا کروند هتلزودژیو ارق نا 1
 ( مرقلاو ) هدننزو قنع ( مرقلاو ) هدننزو فتك ( مرقلاو ) هلیعف كفاق |
 رونلوا رببعت یزولوم ناسنا هکروند هصح رتکو هبامیو سکان هدننزو لبح |

 موق لاقب رونید هراهسک سکانو مئل هدننزو بانک ( مارقلا ) ردهلاه یوم

 زلواصالخ بولتروق هسکرب ندنلا هدننزو بار ( مارقلا ) ماشن یا مازق
 فتك ( مزقلا ) زونلوا قالطا ا ی مربم رونید هیسک نالوا

 بولوا ےئل قرەلوا هروحو هدرخ یسهثح هدنننزو لبج ( مزقلاو ) هدننزو
 رولک مارقاو هدننزو نع رولک مزق یعمج رونید هبسک نالوا نمار هشيارب الصا
 لحر لاقب رونلوا قالطا هثنومو رکذم رونید همدآ رودوب هاصف ( ةمزقلا .)
 هم رق لاقب ردهنسانعم كلببع هدننزو مزع (مزقلا) ةريصقوريصفىا ةمزق ةأرعإو
 مان یسعلا ثراسلا نا هدننزو نابعث ( نامرق ) هباعاذا لوالا بابلانم امزق |

 دويل هللانا ]هت ا یا ریخت لسو هيلع هللاىلص ع رخف هکرد قفانم

 هلینوکس كنیسو ىح كناق ( مسقلا ) رلیدرویب [ رجافلا لجراب نیدلا اذه
 نامز هئداحو ها او اذا یناملا بابلانم امسق لالا ممق لاق: ردهنسانعم تل وب ۱

 لاش ردلمعتسم هتسانعم قلق ناشی ربو هدنک ار لولب كولب قیعجو موقرب ۱

 لصالام هنسانعم ءاطع رونلوا قالطا هبکریو مسقو مهق یف اذا موقلا رهدلاممق ۱
 دوخاب همزالم روئلوا قالطا ههشیدناو رکفو یأرو ردقو سج هلفلوا ردصم |
 هکردلمعتسم هنسانعم ناکو "كشو یأرلایا یسقلا دیدسوه لاقبهلیسهقالع تیببس ||

 روئلوا قالطا هبوصو هروغیو كش یا 7 هیفام لاقب رولوا مسقنم هشيدنا
 ىلع هلیسهقالع همزالم ردلمعتسم هنسانعم كلنا نسخ و ردقو هلب رابتعا موسقم ُا

 لاقي ردلمعتسم هنسانعم كعشود هد درت هدننب كمالشیا بویلشبا یشیار لوق _
 رارکت ینسانعم ردق وبشا فلوم هبف عنصیام درب موا هردق اذا ام هما مسق

 ۱ قلخو یوخو ردیدآ عضومرب مسقو هلوا لوم هتیعا یرب رب ردشلبا
 ۱ 2 هبلقو ردتغل هدولا رک هذانعم ییاون یر رپ تداعو بدو هم

 ۱ بس ست روس بت
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 | رونبدءراک هچوقو دبدش بلص یا مشرف "یش لافب رونید هبهنسن دیدشو بلص
 ۱ یا ةماشرفلاب داص لافب روید هنشوف هم آ هدننزو هباطرف ( ةماش رفلا )
 | ( ذعصرفلا ) ردپسا كنوارب لب كفاف ( هاعشارفلا ) ردیدآ كحورو ینشابلا
 ۹ هعطت و هریک اذا هم“ رف لاش : ردهنسانعم نەراق بوسک هدشزو هح رح د

 | هلیبفرب ندنسهایبق نادبح نب ةرهم هدننزو جرب ز هللا همجعم دانم "( مترف ۰
 هلآ هسکر هدننزو هجزحد ( ةعخرفلا ) هللاف رد مضرف دوخاپ ردبدآ كنيردپ

 ۱ یش لک مرغ وه لافب : ردهنسانعم یفلا یرلهنسن یکیدروک یزوکو یدل
 ۱ هدننزو طبالع ( منارف ) هعطف اذا همت رق لافب : ردهنسانعم كمسکو هذخأی یا |
 ۱ خون رود ةنمخم رویصا هدننزو جرب ز ( مطرقلا ۱ ردبدآ عنصومر هدهنیدم |

 ۱ یدوس تکود هدوس شملغاص هزات یني وص یس"او لهسم یجزل مغلبو عفان هنناع |

 | عفاد ینوشخ نالوا هدندبو یبهلهک لسغ هعفد جوا یندبو ئاب هبا يلعتسمو دمع
 | ردلهسم یمغلب ناقنحا هللا یلعتسم كلذك ی وق. یعاج یلو نسحم یهرهجو
 || داضفنم هنیرانورب هکر وید هراهمزج لوش هدننزو هجرحدم ( ةمطرقلا )
 | هعفص یا همطرقم فافخ لا هوا یروبس ینورب هلخغلروا همای هدنزرط
 | حیاش ردومسیسلنا عسر هلافیفوب كنب رهوج ردطرقم یدرفم اہناوجفةمکلم
 كمك هدننزو هحرحد ( ةمطرقلا ) ردشلبا تم هلاف ثيل ماما هکربد

 | هدسادنا هدننزو هجرب ز ( همطرق ) هعطق اذا همطرق لاقب : ردهنسانعم |

 كنهطقن یا نالوا هدنرابید یرلنورب كنشوق نیجرکوک همطرقو ردیدآ هدلبرپ |
 ( نامطرقلا]) رونید ناتمطرق هنسیکیآ رولوا هدنلکش كيلد هکرونید هنیرب |

 دوسخاب ردهلغ یرلکدبد هلروهو هج لاتچ هکر ديما نامطره هدننزو ناوفنع
 ]| یک کرک هلیرمسک كفاق ( هماعرقلا ) ردهلغ یرلکدید قچروب هکردیسا نابلج |
 | :رجثو ةلخم لاقب رونید هجاغا راسو امرخ شلو. ینرادقمو لاک بونلیربا |
 | هفشح رونید هنشاب هلرکذ هدننزو جرز ( غرفلا ) ةمات ةمخض یا ةماعرق ۱

 ۱ هفجوچ هروج یرلکدید یسهربخ دوس هدننزو رفع ( مقرقلا ) هتسانعم |
 ۱ ۱ (ةغرفلا) ردکعد ینوغروا دوسهکرارید هدزربش هدیسراف رولوا نعوبوب هکرونید |
 / هلکمردب هنسن زلوا رولوا بویللا ماقا هنسهمعط كفجوچ هدننزو هحرحد |

۱ 
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 || كفاق ( مزغلا ) هلاذغ ءاسا اذا "پصلا مقرق لاقب : ردهنسانعم كلا ادغدب |
 1 | تثاد ETI قلوا دوحولا ربقحو *یلد هسکرب هلصق كنهمجحم یازو ۱

 | || مزق هدنسف یئاومو "باود لوق یلع ردنرابع ندقنوا عماج یبهنطابو هرهاظ |
 | | یبهلوقم باکتراو تلاندو لخم قالخا هدناسناو قتلوا مسجلا ریغصو هدرخ |

 | إً وهو عبارلا بایلانم امزق لجرلا مزق لاقب ردنرابع ندقلوا رتکو ریقح هلفاصوا

 ةمادلا ٠ ۱
E 



 دو

 رانان اقباس هکر دیسهکلوا عرق هدنلحاس هایش رحم دارم ردیدآ قورعم هدلب رب |

 ( مدرقلا) الع لوسا نم دب نع یلاعت هنا اهملخ یدبا یهاکتسوکخ ناخن |
 لحر لاقب رونید همدآ لیفت و رحاع زما زوس هدننزو رفعج هللا هلعهم لاد |
 هنوسبا هک ردیسا ابورک هلبرمصق كفلاو یصف كفاق ( ینامدرقلا ) ع یا مدرف |
 هنعو یابی. لوق یلع روثلوا رببعت توا هحولنط و ینویک نامرق رولوا هیبش |

 هروب م تغلو روئلوا ریبعت یسهرمص كيکو ینویکكيک رولوا یسوقق زبت هکرونید
 ریبعت ناتفح ردب وسام هک بدشت و كناق ) “ىامدرقلا ) ردهیمور

 هدیسراف راریک هدننلآ هرز رانا ول هدرلکنح هکروند هبهماج نیلاق یقوع نانلوا

 لوق ىلع راربد ید دنک ازق هلئوکس كناب و یف كني رع فاک روتیدربک |
 نیحو راخداو عضو هب رل هنیزخ ې ةرساکا هدفلس هکر ديما حالس هنوکرب
 روند ههرز نلاق هدنزرط یناودرک بو دوخای یدبا رلردیا لامعتسا هدنحاح

 طفلو رولو ریبعت قیشا هکرونید هتحالک هرز یلهغلغون دوخای هنهغلغ و دوخاپ
 كفاک هکر لیدمد رد رعم ندیسراف دنامدرک هعارئک | هکر د حراش رد رعم رویم

 هنسانعم یدلاق ردبضام كلذک دنامو هنسانعم یدلشیا ردیضام درکرد هلبعق

 هصوصخم هنیرلهنبززخ ېچ "هرساک | هللامعتسا هنسانعم كورتم لومعم بیکرتلادعب

 هکردسابل منکر, یناودرکو رایدبدیامدرق هلفیفضتو بی رعت هدعب رلیدلپا قالطا
 هحوتغم لادو یصفویرسک كفاف ( ةجدرقلا ) ردصوصم هدارک | رولوا نیلاق
 یا هجدرق اوبهذ وا هجدرقش اویهذ لا : ردهنسانعم رام را و هدنک ارب هلا

 همجعم لاذ ( ةجذرقلا ) ىدنلوا رك ذ هکردهنسانعم هجدق هجب درقو اوقرفت |
 ةجدق ىنعم ةجذرشو هجد رش تحرص لاق : : ردهنسانعم هلج دق یکه ج درفهلا | ۱

 رونید هنکوتک یعشوپاب هکردهنسانعم موزرف «دننزو روغصع ( موزرفلا ) ||
 لاقب یک یرعاش مردلاق رونید هرعاش رتکو نود هدننزو ساطرق ی

 هبهبامو رفو مالو ریقح هدسنزو رفع ( مزرفلا ) نود یا مازرف رعاش |

 ناشیرپ هدننزو هحرحد ( همزرفلا ) متلربقح یا مزرقم لحر لاقب رونید /
 "یج یا هرعش مزرش وه لاق : ردهنسانعم كلا ه"وغن رعش ناپاشنا هلوبقو | ۱

 ساطرق ( ماشرقلاو ) هدننزو روفصع ها همجم نیش ( موشرقلا ) اثیدرهب |
 هنسانعم مظع دارق رونبد هبهنک وی هدننزو طبالع (متارفلو ) هدننزو ۱

 مشارق هکیدید رلضععبو رردبا اوباهدنا یمسق نویم هکردیدآ رضشرب موشرقو _

 توا ع ونرب ندنعون توا یرلکدید ثمر هکرونید هرلهنک لوش هدننزو ےدای 8 1
 هكر هدبک بودیا روهظ كجو قآرب هدناو رولوا هدنزرط قبط تاقییا هکودراو
 هدننزو بزا ( سفر )یو مع كانا زد شارف دود ا ك



 ائاوا "لذبل ماطشا منمولا ىلع عقيل همطخ قوف نم هدلح عطفوا هبلع اهمجب و
 رونبد هناشن نالوا هرزوا یرلفوا راغ مرف و اسیا كلذب مست ةا ءذح نوکی

 كنبرد نلپسسک ندننورب كنود هرزوا روکذم هجو هدننزو هفرغ ( ةمرفلا )
 هفاود و هب هدرب لآو رد هنسأانعم همرف هدننزو باتک ( مارفلا ) روند هبرب

 هدرپ هراوبق هکرونید هبلاب هما شفلشبا شفنم و هجالا ندکوب لوفلع رونید
 هدننزو هرم ( ةمرفلا ) روئید هبشراچ و هراز هما تیاغب دواب راردبا
 ندنور,كنهود هرزواروکذم هحو هدرلنوب هلی كرافاق ( ةمارفلا و ةمرفلا و )

 نانلوا عنو هرزوا یرلفوا راغ هدننزو هرم همرف و رونید هنیرب كنبرد نالیسک
 ندع ید و هدننزو لعفت ( مرقتلا ( رونید هنفشراح كشودو رونید هناشن

 كم هجعای هجباب زسرف دوخاب كم توا ناوبح نابلشب هک توا زونه بولیسک
 لک اوا هلکا لوا ف كلذ و شیشحا لوانت اذا ريعبلا مرقت لاقي : ردهنسانعم

 لاقب رونید هبهفا نالواروکذم مرق هدننور هدننزو ءارج ( هاعرفلا ) افیعص

 :ردهنسانعم كليا لكا میلعت هدننزو لیعفت سس ) مرق اهب ناک اذا ءامرق ةقا
 هدننزو هسنكم (ةمرقلا و) هدننزو ربنم ( مرفلا ) لکاالا هلع اذا همرق لاقب
 هکرونید هنغشراج كشودو ردراز دوخاب هدرب نانلوا رکذ هکردهنسانعم مارق

 رده رسک كم یریبعت همرقم هلدنم كمليسزوب هکریدمجرتم رولیراسكشود هنجا
 هدتنزو همان ( ةمارفلا ) رد دلوم وب و ردلوادتم هلیعف كيم هدسا ناسل
 قزئلام یهو ةمارق یتمعطاام لا رونید هنسهحراب كتا شعشباب هنورف و هرونت

 بیع یا ةمارق هبام لاش : ردهنسانعم هصیقن و بیع و رونثلاب زا نم

 كفاق ( ةبمرقلا ) رونید هبهرهم یرکد یک قبط نالوا هدنسکوک كنءود و
 ناتلس ( نامرق ) رونید هموکود نالوا هدنبد كنغل هدنورب كنهود هلب رک

 الاح رددآ ملقا رب هدنسهکلوا مور رولوا حوتفم ییاراضعب و هدننزو

 هدننزو یزج ( یرق ) ردهدزنابز هلاغف هک ردقجهلوا یلیا نامرق هدیلوطاا
 ردعنحوم رب هدندرو یتعاج ةانم دز نب سقلا ها ینب «دهماع هللا "دم و

 تلایارب هدیرفم هلبخف كفاق ( هیئومرق ) ردبعسا ید كعنموم رب نیمرطا نیب و
 لجر رب هدننزو بحاص ( مراق ) ردنعاج رب هدننزو وییز ( مرقونب ) ردیدآ
 قسدلوا هدرورپ هلا ذاخما نوجا لود ةصاخ هود كکرا (مارقتسالا ) ردیدآ
 لوش هدننزو م رکم (م رقلا ) امرقراص یاهرکب مرقتسا لاقی : رد هنسانعم

 مرق هوا هدرورپ و ظغح نوجا لود نام بو یلناللوق هک رونید هبهود كکرا
 (مورقم) ةلعفللوح اما و لل "بال و هيلع لمح ال ناک اذا م"رقم لحف لاقب یک

 هدننزوربیز دوخاب هدننزو لبا ( مرق ) ردندارعش یضلا مرقم نبهعیر ردندبماسا

 ر



> 

 لام ةعفد همدآ رب هدسننزو مزج ( مذقلا ) روثيد ق "شلوا رر
 (ةمذقلا)هلمقیتعع لوالابابلانمامذق .لالانم هلمذقلاقی :ردهنناذعم كمريوسیفن |

 وص هلننڪق ( مذقلا ) هنسانعم هع رح زونید هبوص مدوب رب هدننزو هفرع |

 عرحاذا عبارلا بابلا نم امذق ةمذق مذق لاقی , ؛ رد هنسانعم كنا مدوب مدوب

 هدعب رد هنسانعم قلوا دنموزرآ ولاهثشا كب هتا هلنیتعف ( مرفلا ) ةغرح |
 نالوا هبوبح و قوسشعم "قح بولوا ریثکو عیاش یلامعتسا یخد هدهنسن راس |

 عبارلا بابلا نم امرق معلا ىلا مرق لاقب یدنلوا لامعتسا یخد.هدوزرآ و قوش

 رشا هيلا تقتشا اذا امرق كئاقل ىلا ترق لوقت و ةبلا هنوپش تادنشا اذا

 رونیدههود كکرآ نانلوا رایتخا و ظفح نوحا لود هلبنوکس كنار و یصف كفاق

 رولک مورق یعج روید هبهود كکرا شماترومک زالو و پیا زونه لوق ىلع ,
 (مرقال) دیسیا مورفلا نم مرق وه لاقب رونلوا قالطا همدا ناف و دو
 غل ثیدلا ف مرقالا كنيرهوح و ردفدارع هدلوا یانعم هلا مرق هدننزو رجا
 لاق دیعس ن ني د نع ] ردشندح وبشا دارم رد حرف رد اطخ یلوق 4و هح

 ا و "ینرلا نرقم ن نامعنلا دو نار مم السلا هيلع ىنلا نما

 'ردلکد مولعم من ر هدانعم وب یسهلک مرفا هکیدبد دیبع وبا [ مال ۳۷۳۳ پف ,

 انتعا و رظن لک لدیبع وا یرهوح سپ ردقلوا مرقمریعب نالوا مولعم مب
 دوخاب هللادبع ردندیماسا مرقا و رداشلا لیلح ماما هيا دیبع وبا ردشلیا

 هدر فوج هکر دبدآ رجشرب هلی كفاف ( مرقلا ) ردندباععا مرقا نی هللادیبع |
 هل رمسک كنهزمه (مارقالا ) رولوا هیبش هرانج هدقلضاب و تظلغ رولوا تبا
 : رد ةنسانعم كلبا هیر و ظغح نوعا لود نامه بويلۇق بویت ییهود كلکرا

 یغوبق كنهنسن رب هدننزو مرص ( مرفلا ) امرق هلعج اذا لعفلا مرقا لاق
 كکوتس و هرشق اذا لوالا بابلا نم امرق همرق لاقب : رد هنسانعم كمردیک |

 اذا ماعطلا مرقلاقی : :ردتسانعم كليا لکا و هبسناذا انالف مىق لاق ۰: رد هتسانقم ۲
 بولیسک ندهم هلاصتف نامرقو هدننزو دعقم مرقمو هدننزو دوعق مورفو مرقو هلکا
 ردهنسانعمّلع فبعض فبعض زسرف لوقیبع كم تواناویح نایلشب هکع توا ادتبا
 شیشلا لوانت اذاینثلا بابلا نم انامرق و امرقم و امورق و امرق ریعبلا مرق لاقي

 مرق لاقب ۰: ردهنسانعم كلا سبح مرقو فیعنم لكا وهوا هلکا لوا ف كلذ |
 قمردشپایهنبرب هنب بوسکیرد زارب قرهیمرتآ ندننورپ كنمود و هسبح اذا الف

 رالوب هلکتشود هرب كجهروټک رالوب هکان كسک ندر, هجرقوب ندننورپ دوحای | 1
 _ نوا تمالع و ناشن ینا هکیدبد راضعب هیلیا نوز و مار بولک هننرزوا لا

 | ننال ةدلج هفنا نم عطق اذا ریعبلا مرق لاقب درد مرق هدناشن لوا و رد |
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 اسعب و ردم و و ردسیلباقم هارو رونبد هنتهج كوا ندهنس تاهح هدننزو
 یلوا هين هکرېد حراش زتساه و هلاه رد مدیدفو هعدیدق یرفصم رولوا رک ذم
 لیعیعف هلفلوا نمضنم یدمقرح و زلوا یحالءاه هنرغصم كنيعابر اررز رد داش

 نگسردبا عذ برف هک رد هنسانعم را"رج مادفو یہتا یدنلوا رینصن هرزوا
 | "ندرغ- هک رونواممج ندنلننل مداق ماّدف و ردقالطا ثعاب یسلوا رروناب هدنکوا
 رفسلآنتنوب الا یا مادقلاو نومدافلا ءالؤهلاقپ رونید هرلهسکندبا دوروودوع
 نالوا ناشیلاع ندراس كلذک هنناعا و دبس كموف رب و رونلوا قالطا ههاشداب و
 هدننزو همطظعم ( ةمدقلاو ) هدننزو هنسحم ( ةمدقلا ) رونلوا قالطا همدآ

 لوک رب هی كا( مدقلا ) رونی هنشاق هوا ارس يک مفم و مدقم
 .عضومر و ردبدآ هلیبف كچوک رب هدنع هدننزو رفز ( مدق ) رونید هزب یزهرق
 هدننزو ماطف ( مادق ). ردبوسنم اکا هبمدق با راقچ راز, العا ندنا ردیسا
 قججاف ربو ندیعا كنيراسرف یدبللا نالجعلا نب هللادبع و یدبعلا نانس نی ةورع
 عنموم رب هدنبارت لباب دوخاب هدهریزح هدننژو یویه ( یموذق ) ردپدا كيلک

 یک مادق هدنزو دا دیک ) ما دقلاو ( دی دو ټک ) م دقلا ( ردب ذآ 1

 فرش ندسا و روند هنسهدرکرسودبس كموق رب و رونلوا قالطا ههاشداب |

 مظعم (مدقم ) هدننزو بحاص ( مداق ) رونید همدآ نالوا مدقنم و یلاع هلاثو
 ردندسا "یاسا هدننزو همان ( همادق ) هدنزو حابصم ( مادقم ) هدننزو

 ردراهباع ناجم نیا و نوعطم نیا و كلام نیا و هللادبع نیا و هلظنح نی ةمادق و
 هناینختس هنوکرب هدننزو هببرع ( ةيمدقلا ) رونلوا قالطا هنالنرا ( مدقالا )
 ةيمدقلا یش لش رونید هفغلاص هلت كالاد و كفاق ( هیمدقلا ) روند

 ( مادقاوذ ( ردیدآ كشقوب پرص ر هدننزو هروبص ) همودق ) رتفحلب یا

 هحرف ( ةمدقلاو ) هدننزو فتك ( مدقلا ) ردغاط ر هلا هخوتقم رم
 كفاق ( ةجدغلا ) رونید هنیرب نالوا ظبلغ و تشرد كنب قلشاط هرق هدننزو

 تحط و ردغفاو هدنرللوق ةج دغ تحرص هک هدننزو هرطق هلرسک |
 هعقاو و هصق نالوا هبنشم و سبتلم یتعی رد هنسانعم سابتلا دعب هصقلا
 اع و هاو ادح تحرم هدانعم و هک هتن رازدیا لامعتسا هنتسانعم
 اف تكفل تح زج یدنلوا رکذ هدنسهدام ددحب هک هتن رلرید ید نادجم و

 مذقلا) ردهنسانعم هدنک ارپ و رامرات یعنضو لصا هروک هننایب كحراش رد هصق |

 | رونید همدآ دیدش و میرس هدننزو "فجم هلبعف كنهمجحم لاذ و یرمسک كناق
 ءاطعم دیس یا مذق لحر لاقب رونید هناشیذ و دیس نالوا ءاطعمو داوج و
 ) رد هنسانعم مذق ید وب هدتزو رفز ( مذقلا )
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 یا بلع لوقییع هتمدقم و شیلا ةمدقم مه لاق "رده رابتعا تعاج و هفئاط
 هرلهقا ندا جاتنا و بوئوط لود مدقم ندرلهقا رتاس لبالا ةمدقم و هوم"دقتم |

 باتکلا ةمدقم و رونلوا قالطا هنل"وا كنهنسن لوا *یثلا ةمدقم و روئلواقالطا

 هبح رونلوا قالطا هنلآ و هننسانعم هیصان رونلوا قالطا هجرب یهدنلآ و یک ||

 برضیهو ةم دقلا ةأرملاتطشتما لاق رونبد هغمارط هئوکرب یحاص و هنسانعم
 شیلا ةمدقم هدرلنوب هدننزو یراصق ( یادقلاو ةمداقلا ) طاشتمالا نم
 هنشاق كوا كرعس همداق و هتمدقمیا هامادق و شيجلا ةمداق مه لاقب : ردهنسانعم

 هدننزو نسحم ( نیعلا مدقم ) ردیدآ وص رب ۲ هدندروب هنیبض یب و روشد

 ءلزوک هکرونید هنجوا هفرط ندنورب كزوک هدشنزو مظغم ( نيعلا مدقمو ) |
 یھج ردنرابع ندنرب نالک هبهرظنم كزوپ هجولا مدقم و رونلوا ریبعت یراکیپ
 كرم رد هدنرنزو مظعم و نسح هکلح رلا مدقم و لحرلا مدقم و رولک مدام
 ردیم دقم كناضعا هکرونلوا قالطا هنشاب كناسنا ( مداقلا ) رونید هنشاق كوا

 نامداف هنیرلهع كوا ییا نالوا هفرط ندکبوک كنهقا و كنبا و ردمداوق یمهج

 نالک بودباتدوع هننطو ندرفس ردلعاف مسا ندنآ مودق مداق و رونلوا قالطا
 لحرلاداقو هدننزو راز رولک مادق و هدننزو قنع رولک مدق یعچ رونید همدآ
 مدا وقلا ( ردندآ تكغاط كحوک رو ردیعسا لحر رو روند هنشا هوا هرس

 نوا لوقیلع ترد عقاو هدنفرط كوا كنيدانق شوق هدننزو یرابح ( یادقلا و |
 هدننزوبارح ( مادقلا ) ردهمداق یدرفم ردیلباقم یفاوخ روند هرلکلی ددع
 یدعم نب مادقم و ردیدآ قلامرخ ر و یدنلوا رکذ هکروتبد همدآ مادقالا رثک |
 ندرفس هدننزو نامرح ( نامدقلا و ) هدننزو موجه (مودقلا) ردنداحا برک م

 نم انامدق و امودق هرغس نم مدق لاقي : ردهنسانعم كلک هنطو بودا تدوع |

 یرلکدتباریبعت رسک كرلرکلود هدننزو روبص ( مودقلا ) بآ اذا عبارلا بابلا ۱
 | هبرقرب هدنساضق بلح و هلنبتع رولکهدق و مادق یعج ردئنژموب و رونبد هتلآ
 ةارمس و ردیدآ لبح ر هدهنیدم و ردیدآ عضوم رب هدلحم مات ناهن و ردیدآ

 ىلع میهاربا ترضح هداروا هکر دب دآ عضوم ر و ردیدآ كال پرص رب هدن راید

 تكحراش رونلق ددشم یلاد اضعب و رليدلبا ناتتخا ملسنلا هيلع و انس

 هدغاط رب هدندالب سود مودق و رد هدنراید ماش رویم عضوم هروک هنناب

 | هدننزو موصیق ( مودیقلا ) ردیدا راصح رب هدن و ردیدآ شقوب برص رب
  *یفلا مودیق لاقب رونید هنلواو هنیردص كنهنسن رب هدننزو رادبق ( مادیقلاو ) |

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 | نایچ هبورلیا یک نور كغاط لبللا مودبیق و هردص و همدقم یا همادبق و |
 ۱ راز ) ما دق ( هنسانعم مادق رونید هکوا مادیق و مودیف و رود هثحوا یروبیس |
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 یراسف رولک یادفو هدننژو ءامرک رولک ءامدف یمجج ردیلپافم تداح هکهنسانعم
 قالطا هردایبو ریلد دوب هلنینضو لب كفاف ( مدقلا ) رولک مادفو هدننزو
 ۱ مدفو عام یا مدفو مدق لحر لاش ردبا مدفن هرگسع هدکنح هکر وئلوا

  برطاق یضماذا مدفلا ین وه لاغب هنمو رونید هکلیا مدقنو رايا ورلبا نبت
 | مدقن هدنزو دوعف ( مودفلاو ) هدننزو مده ( مدفلا ) هراس مدفناذا ینعب
 | امودقوامدف موفلا مدق لاقب ردنرابع ندکسک هنکوا كنهسکرب هکردهنسانعم كلا
 مدف لاش : ردهنسانعم كلبا تآرجو كلربلد مدقو مهمدقن اذا لوالا بابلا نم

 | هدننزو لپعفت ( مدقنلا ) مدفا ینمع عبارلاو لوالا بابلا نم امدق مدقو نالف
 | یا موفلام دق لافي رولوا شا میدفن یتسفن هکرد هنسانعم تملک هکوا یخدوب
 | هلبسانعم همدقتم كراضعب ینراریبعت همادقم كنيفنصم هکرید حراش مهم دفن

 | لوقت ردهنسانعم تمروع هکوا بوروس یرلبا یدآرب میدقلو ردندنوب یرارپسفن
 ۱ هرزوارکح ینیع هکر دن رابع ندکلنا نبع هنیعب نیم مدقنو ام دقم هتلعحاذا هتم دق

 | مدسقن ىخدوب ( مادقتسالا ) تفلح یا انی تمدق لوقت رولوا شا میدقن
 | :ردهنسانعم قلوا مادقالا ربثکو ریلدو مهم دقت یا موقلا مدقتسا لاقب : ردهنسانعم
 || كليا كلریلد هل رك كنءیمه ( مادقالا ) .امودق ناك اذا لحرلا مدقتسا لاقن
 یدآربو مجشاذا مالا یلع مدقا لاقب ردیمزال كمروک یرلبا یتسفن هکردهنسانعم
 نیغ هنیعب یکعدقن نیم مادقاو هتم دق ینعع هتمدقا لوقت ردهنسانع«كمروکیرلبا
 هد دشمیاپ (هیمدقلاو) هلننت (مدقلا) تفلحاذاانیع تمدقالوقت ردنرابعندکلنا

 | هحوتفم ةبقوف یان (هیمدقتلاو) هل كلادو یصف كنهبتصیای (ةیمدقیلاو) هلا
 ۱ نشد هدکنح هدعب بولوا هنسانع« كلورلبا هلی كلاد 1 ههدقستلاو ) لا

 | ینب وه لاش یدنلوا لامعتسا هدکللا مادقاو هلج مدقم ندراس هنب رکسع
 | رانو هدهباهن براق یضماذا ةمدقتلاو ةبمدقنلاو ةيمدقيلاو ةيمدقلاو مدقلا

 كرايم ( ةمادقلاو ) ( مادقلا) ردرسفم هدملب رلانعم رتختو فرمشلا ىف مدقت

  بولوا ریلد اقلط هدننزو فتک ( مدقلاو ) هدننزو روبص ( مودقلاو ) هل رسک
 |( :ردهنسانعم قلوا مادقمو راد هدننزو لعفت ( مدقتلا ) رونید همدآ یحاص مادقاكي

 ||[ ناکاذا لجرلا مدقن لاقب : ردهنسانعم كم هکواو امودق ناک اذا لجرلا مدقن لات
 ٩ هرزوا نیلصم هکر ړل عتسم هتسانعم كلا تیصووما هلا هنسنرب ه.دآ رب و ام دةم

  هدننزو هئدحم ( ةمدقلا ) هبهاصواو مایا اذکق هيلا م دقت لاق رولوا ]شلبا عدت

 ۲ ركشا 6دن وب یدنلوا رکذ یقیرصت هک ییا هتسانعم هم تم
 ماما و نوتلوا قالطا شیجا ةمدق» رونلوا ریبعت یجرچ هکهنکولب ندیک یرابا
 ینیأت رولوا شوا دقت ندنفرط خوب_داب هکیدلیا !تیاور هلرحتف كلاد باعث

 هفئاط
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 رثا كلم "دقنو قبس یراراس هدصوصخرب هکردهنسانعم مالاف هقاس هدننزو |
 مدقو هقاس یا ةمدلا هذهق مدقو ةمدقو مدق هلاق ردنراسم ندنتلاحو

 یوم روند همدآ یحاص هبنمو هحرد هدنتهح هنسحو و و ريخ هلنینعف

 مدقو هتسانعم لحر روند ۳ هيف برم هلیارلاىف مدقوه لا ردهمدق

 نالوا باوص ردوهم یریبنت مادقالا دحلاو هلا ريك دن كن رهوج ردتوم یظقل |
 یریکذنهلیلیوأت ونمع هکر دحراش روک مادقا عج هلباه ردقلوا مادقالا ةدحاو |

 هلیترابع مدقنا ىلا زشغلا لسا نموا مدقلا ىلجر هدشباب مال فلوم ردزاج

 تغل لها یرثکا ردیرع فی رعت هلناونع لجرلا یمدق هداروب بودنا فیرعت
 نکلای یدقو بودا لاخدا ید ینابط یرلیضعبو ردق هنابط ندنشاب هعلاق ىلحر
 هدحابصمو هدبرفم هکهتن ردراشلبا فیرعت هلانابط یرثک او هلبا یغاشا ندقوبط
 ردکعد یسهبآ قلیا هکیدلیا ربسفت هلآیاب فک هدهمدقم یرشخ زوردح یصم
 رولوا زاجم لامعتسا هدارخا ییامه دحا هروک هرانو رولوا نابط یخدو سپ

 یعجو درفع رونلوا قالطا رو ردیعسا عضومر و ردیدآ هلیبقر مدقو یینا

 مدق ءاسنو لاچرنم مدق ةاضاو مدق لحر لاق رد واسم رک تسات و

 بن اماو ةعاصشلایف مدقتلاو ةقلاسلا یا مدقلاووذ مه لاقب و نیئیرح اناک اذا
 زعلابر مصبییح هج نکستاللاق ] مالسلاهیلع هنارانلا ةفصىف ىذلا ثيدملاف

 ۳۳ هلا مدق مبف ر ارشالانم اهل و نیذلا هللالعج تح یا [ همدقابق

 سا تای یا منو عد"رلل لثم مدقلا عضووا ةنجلا ىلا هللا مدق رایخالا نا 3

 براتعم هلغلوا هنسن نانلوا دقت دام ندمدق هدارو ینعی درلا بلطنع اهفکی

 یرارشا یحهیلیا لاخداو مد هوهج هرزوا یدام قفو یرلترسح ة علا

 نکاس یتروسو تروف كرد دیزع نم له كفهج هکدلیا لاخداو عضو ماقلاب

 هلغلوا هبانک ندكمللا عقو علق ییهنسنرب مدق عضو ا

 نکاس ردق هجدبا یبنو عنم ندنبلط دب نم یمھج بودا دوروف رتش یهلاا |
 لیواقا هدنو كقيقحت لها هلغلوا ندناباشتنم ثیدح هکرید حراش ردکعد رلوا |
 د هکر دهتسسانعم سالاق هقباس هدننزو هفرغ ( ةمدقلا ) ردعقاو يک
 ( مدقنا ) ةأرح یا ةمدقهب لاق هنسانعم كلروالدو كاریلد رولوا مساو یدنلوا

 ردصمهدننزو همالس همادقو مدقو ردهنسانعم یالاق هقاس یخدوب e بنع ۱ 37

 مدق لاق ردیلب اقم .قلوا شیوا 6 ها قلوا نی ریدو <دق هنسنرب رولوا 1

 با | هدانعموب مدقو مداقن اذا سماخا بابلانم امادقو ةمادق *یثلا 3
 (مادقاو هدننزوریما ( مدقلا ) ثودح دض یا مدق هبلاقب روند هکلیدق ||
 نب رد روند ههنسن یندقوجو یکسا هلبتهح نامز ردرلفصو هدننزو بارغ ||

ae ۹1 تک ات ی وا یورو نا تا  
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 ماهأالا یا ةمعفلا بکر وه لا روند هشردلاس هشبا رب هلنحالم یب ردسا |

 رونیدهب قلتبفو قاروفو ةكلهم یا ةمعفق وه لاغب روند هک ارطخو هکلهمو

 مقوا طعفو ةدیدش ةنس یا ةمسفف اوعفو لاقب هدننزو درمص رولک محف ىرلمج "
 یا قب رطلا مسف اوبکر لافب رونید هنب رار, ولتپ وعسو برم كلوب قب رطلا

 رهشلا مسف قب لاب ردنرابع ندنس هک جوا رخآ كيآ رهشلا معفو 4 ءاسم |
 هرزوا یزوب ینبک ار ثآ یغدوب هدننزو لعفت ( معقتثا ) هرخا لایل ثالث یا
 ههجو یلع هامر اذا هبکارب سرفلا محعقت لاش : ردهنسانعم قااچ هرب بوتا

 فیعنم یا مسفع لجر لاقب رونید هلاجب و فیعنم هدننزو مرکم ( معفلا ) |
 هک هوا شمهشپد ینراشید شاپ یس مهو قلا م هددهنسرب هکر ونبد ههود لوشو "

 عبراو یثا اذا معاهرپعب لاقب رولوا شا موحفو لوخد هشاپ هن وکی کیا هدهنسرب

 مسف ( مسقلا ) رونید هب یودب ندبا تشن هد هیدابو نسیلع انس معقاف ةنسف
 ردهمعف یینوم رونید هبهجوق ولشاپ كب هدنزو روبص ( موعقلاو ) هدننزو |

 بونلرکت زین موحقو اج نسلارییکلا یا ةمحق ةأماو موحفو معق لجر لاقب |
 رادحمالا ةعي رس یا موحق ةلاح لاش رونيد ههراقو هخرج ندبا لوزت |
 كب ردرلسا ندلوا ىانعم هلي كفاف ( ةموعقلاو ) هلیعف كفاق ( ةماعقلا ) |
 مسا یدفوا فرصت لعف ندرلیدنک ردرلردصم لصالاق رلنوب و رونید هغلەجوق |

 ( محقلا ) ادج نسربک یا ةموعقو ةماحق هب لاقب رای نلوا لامعتسا هدنعشوم |
 نم امف زوافلا محق لاقب : ردهتسانعم كمك بوربدشا هزودرب كلاس را صف كنفاف |

 هلا محف لاق : ردهنسانعم قغناچ بوراو هبهنسنر و اهاوطاذا یناثلا بابلا |
 ih ۱ حاف یا مجاق دوسا لاقب رونید هبهنسن هایس كب ( جاقلا ) انداذا |
 ةمحنالا ) روند هروغ و یجع ریدلاص هب هقان ندنکلیدنک نام هدننزو مادقم |

 هحقا ردموسر قرلوا رغم هللا هححقا هلیصف كباحو كنءمه هدرا هنن |
 هوحا هکرکم ردشمالا ضرعت یغد حراش ردلکد تباث هدنلحم هيا ناونع |

 همحفاو رونید هنسهلوقم تافوفسو تارورذ ردیعج كنهصق هکهلوا هدننزو |

 هدننزو مل ( ےعق ) یدشوا بای رفظ هبهرثالس تالاقتحا هلوا بولقم ندنا یظفل |

 (مزحت) ردیعا لجررپ هدننزو رفعج هللا هم لاذ ( مذعق ) ردیدآ لجررب |
 لیوحو فرص هدننزو هجرحد ( ةمرعملا ) ردیدآ لحررب ها همج» یاز |
 هدننزو جرحدن ( مزحقتلا ) هفرصاذا ؛یفلا نع همزحق لاق : ردهتسانعم كلنا |

 هلا همجحم یاخ ( خفلا ( بشناذا ہرا یف مزقت لاقب : ردهنسانعم تكعشلبا |

 | نامضف (نامخقلا) رونید هثیش نالوا عفتو كسکوب ندتفارطا هدننزو ردح |
 هفرغ ( ةمدقلاو ) هلنیتهف ( مدقلا ) یدنلوا رکذ هکردیفدارمو هدننزو |



 وهلاق روتد همدا ندبا لام عجب و تک نوعا قاقنا هنلابع وا ف م هوخو |
 هدهیسک ندا لامعج E هب یطمانو رش قیرظو لایعلاو ریل عوج یا م ۱

 قل راد ردیعسا كنالترص کارا متقو سشللعوججیا مق نالفلاقب ر ر ۱

 همدآ ندیالامعج نوا لابع و ربح دوب هدننزو روبص ( موئقلا ) ردندنساتعم 1 ۱

iهکر ونلوا قالطا هب هب راجو رود هن رات رص یشید هدننزو ماطق ( مانق روت  

a. 1ماثتقالا ( روند ورک تاو یکرافذای رارب د ماشقاي ردبت ادا لیدر و  ( 

 قنلآ لام قوحو هلصأتسا اذا هغتقا لاق : رد هنسانعم لاصبتسا هدننزو لاعتفا |
 تورو دل وای ج تابهتسل رو ملا زا اریثک الام مثتقا لاقب : ردهنسانعم
 هئتقا لاقب : ردهنسانعم تكمردکرب و هفرتحا اذا "یشلا متقا i : ندةنسانعم کک

 ةربغىا ةقق هب لاش روند هغلزو ندناولا هدننزو هفرغ ( ةفقلا ) هعچ اذا
 قلوا رادع هل شال قادلقح هلنیتعف مقو قو ردسا هکروتبد هفلرادمو

 رع لاب عطلتاذا سماخاو "عبارلا بابلا نم افقو ةغق متقو یشلا مق لاق : ردهنسانعم |
 :ردهنسانعم قلوا یلکئر زو هدننزو هد( هو مچ( فا ۱

 هلمتم ىاج ( موعقلا ) ربغا اذا سماخلا بابلا نم ةمانقو اغ ئىشلا مق
 هشیار كر هېټزوک بودا لاو رکف یندرآ ۳1 هسکر هدننزو دوعق ۳

 یریکدریک هکنجاورپ یب كراروالد روهتم ردهتسانعم كمربک بولبناو قمردلاص
 ةي ورالب ةاعف هبف هسفنن یعراذا لوالا با بلا نم اموحف الا مق لاش یک |

 هتمح"للوقن ردهنسانعم كمردتیا موحت هشيارب یدآرب هدننزو لیعفت ( می قتلا ) |
 قلاج هرب بونا هرزوا یزوب ینبک ار ٹآو ةي ور ریغنم مالا یف و اذا |

 هلبرمسک كنهرمه ( ماعقالا ) ههحو ىلع هاعر اذا سرفلا همحق لاقب : ردهنسانعم
 هتمحف نعم هتمفا لوقت ردهتسانعم قت ردلاص هشيارب هشیدنا یب یدآرب یدو |

 مقا لاش 7 ردهنسانعم قمراو لع نادایا ولوصولتوا هلغما رغوا هغلقاروق سان و 1

 : ردهة انعم قق وص هرهن یهادو فب را اولعف اویدحآ اذا لوهحا ىلع ةردابلا لها

 هبهلک دئاز یک و .تنیتلوت ر مجرتم هيف هلخدا اذا رهنلا هسرف محقا لاقي ۱

 لاعتفا ( ماعقالاو ) هدننزو نلاعفنا ( ماحقنالا ) ردذوخأم ندنوب یراریبعت محقم ۳
 هتمعقا لاقت : ردهنسانعم كمریک بوریدلاص هشيارب هظحالم یب هدرنو هدننزو |(

 رعت یقفسراوخ هکرد هنسانعم كاا, دع ریقح یب هنسنرب ماحقاو معتقاو معقناف ۱

 باغاذا جلا صفا لاق : ردهنسانعم قعاب زدلب و رقتحا اذا همحقا لاق روئلوا 3
 ةن هقان ا ,دنکروغ ویو همجماذا لزنملا م صقا لاق : ردهنسانعم كلتا موجو /

 نا ریغنم اهمه اذا” لوسشلا لحقلا قا ا .ردلمعتسم هننسانعم كلیا دصق ||
 هدنزو هفرغ ( ةمحقلا ) ردهدلب رب هدنع هدننزو هرم (ةمعقا ) اهبف لسرب |

0 



 ( هیماف ) ردبدا هدلب ر هدنسهکلوا ماش هدنزو هیاص ( هبمافا ) ردبدا هدلپ
 ثااف ( ةموقلا ) رده رف رب هدنساضفا رام ( نیماف ) ردبسا هرف ر هدقارع

 هثبسش نالپروک بولیردسف هنفلازا قمرپ یا و روند هنسهلبنس نیکا هل
 هدننزو درمص .( موفلا ) كيعبسا نیب هلسحام یهو ةموف ردنیعوه لاغ رود
 (مهفلا) اموفیا اموف هعطق لاقب ردکجد هراب هراب هکردهنسانعم موف نالوا زوم
 هدنرلنزو هبانک و همالس ( ةماهفلا و ) هلنینفف ( مهفلا و ) هدننزو مهو
 نتخانش هدیسراف ردهنسانعم کا هلبفبفخ كلاب و هلیعف كناف ( دبماهفلا و )
 هلاذاعبارلابابلانم .ةبماهفو ةماهفو ةماهف و امهفو امهفمالکلا مهف لاقب رديفدارم
 لاقب روند همدآ ولتناطف نالوا مهف زت هدننزو فتک ( مهفلا ) بلقلاب هفرع و
 | : ردهنسانعم كعسِبا کا ییهنسن رب ( ماهفتسالا ) مهفلا میرس یا مهف لحر |

 | ینصفتسالوقت ردهنسانعم لک هدننزولیعفت (میهفتلاو) هلیرسک كنم (ماهفالا)
 ۰ (مهفثلا ) رداطخ و نيل یفاونع مهفنا ندنماب لاعفنا و هاي" هتمهفو هتمهفاف *ینلا

 (مهف) "ی دعب اثیش همهف اذاهمهفت لاقب : ردهنسانعم قلکا هلعردت هدننزو لعفت

 كناب ( میفلا ) رد نالیع نب سبق نب ربع نا هکردبردپ هلیبف رب هدننزو مهس
 مف لجر لاقب ردموبف یمج روند همدآ اناون و دیدش هدننزو سبک هیدیدشت
 لاش ردي رعم یسراف ناچ ردهنسانعم دهع هابصف كاف ) ناهفلا ( دیدش یا

 دهع یا .دیک | ناق انن
 لافب رونید هزون هدننزو باصس هلا هبقوف یا ( ماتقلا ) («.فاقلا لصف »)
 هلاقب رونید هفلزوب ندناولا هدننزو هفرغ ( هعقلا ) رابغلا یا ماتقلا عفنرا

 ةصار هلاصف ( فعلا ) ردیدآ تاب هحارلا هبركرب هققو ربغا نول یا ةقق
 رونبد هبهنسن هایس ((ماقلاو مقالا ) ةيبرك ةحاریا ةف هبلاقب رونید هبهییرک
 : ردهنسانعم .قمرارق هدننزو رارجا ( ماغقالا ) دوسا یا ماق و مقا "یش لاقب
 قمنا هباوه.بوقلق زون هدننزو دوعف ( موتقلا ) دوسسا اذا "یثلا متقا لاقب

 (مینق ضایح )۰ عفترا اذا لوالا بابلا نم اموتق رابغلا متق لاقب : ردهنسانعم
 لاقب ردندنسانعم قاربط زون وب و یک تغ ضایح ردهانک ندمولوا هدننزو ربیز
 همدآ رب هلیئوکس كن هنلنم .یا و یعف كناف ( منقلا ) تولایا ےتقضابح هدروا

 اذا لوالا بابلا نم اغق لالا نم .هل مق لاق : ردهنسانعم كمریو لام سیفن ةعفد
 معجب اذا یناثلا بابلا نم اغق لاملا مق لاقب : ردهنسانعم كلا عج لام و مغ
 هبهخطل اذا افق رعلب هغق لاقن.: ردهنسانعم كلبا رادر بوردنالم قادلقج و

 ندنظفل ماق مثق و ردیاح هکرد بلطلا دبع نب سابع نیا هدننزو رفز ( مق )
 . قیرط اضحم و ءاطعا ريثكلا یا ق وه لاقب رونید همدآ ءاطعلا ريك ردلودعم
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 روند هنحوا كنتور كنيسق بلکو روید نامتف هنسکیا روند هنپ ر كراك | ٤

 ایقف هړقف لاش هنبسانعم ی وطا بوب هرواق ندنسهکچ كيدا رولوا کک
 اهن اذا ةأرملا مقف لاقب : ردهنسانعم كميا عاجو همغفب ذخا اذا لوالا بابلا نم |
 : ردهنسانعم قوط بوبهرواق ندنسهکح كمدآرب دوب هدننزو لعفت ( مقفتلا )

 : ردهنسانعم كلا عاج یخدوب هدننزو هلعاغم ( ةغاغملا ) همقغب ذخا اذا همقغن لاقب
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 ( میقف ) هنسانعم م رونبد هرغا هلنبتض ( مقفلا ) اهعماج اذا ةأرملا خاف لاش ||
 تعاج یک ییرع روند "یمقف هدنتبسن ردنعاجرب ندنسهلیبق هنانک هدننزو ریز |

 رب ندنس هلیبق مراد میقفو ردهفلاط نداریخات یر نکا هدهیلهاوب هروب نم |[ "
 فتک ( مقفلا ) هرزوا سایق روند "یبقف هدننبسن كنوب ردبسا ید كتعاج |

 مهف مقف لجر لاش رونید همدآ درم ریش نالوا بلاغ هنب رامصخ امناد هدننزو |
 رارید یخد مهل مقل هک هتن ردنوجا هجوازم یسهلک مهف موصخا ولعب ناک اذا 1
 يا ليف لحر لاقب ېک لیف رونید همدآ لکیهلا میظع هدننزو لانا ( لیفلا ) 1

 همدآ روکو قوچ یچاص و نابج یا ليف لجر لاقب رونید همدآ قفروق و میظع |

 روند هبرغس نیشیم و هتسانعم طشم ,روتید هجا ط و نون هوو ناو و نوید |
 ( مالتفالا ) یک یسوطروط نغلریش و تیز رونید هبهصوب و هبوطروط قوچ و

 ( لیفتلا ) هعدح اذا هفنا لتفا لاقب : ردهنسانعم كمك نورب هدننزو لاعتفا |
 نعس ادا مالغلا يغ لاقب : ردهنسانعم كغلیرا بوروس نالغوا هدننزو جرحدت

 حساو یا مقلف یش لاقب روتید ههنسن عساو هدننزو رفعج ( مقلفلا ) ضو |"

 هکربدحراش روند هبویق عساو و روند هنجرف ناوسن هدننزورفمج ( یهلفلا ) |
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fعج بر دشت هکر بد حراش ردحورشم هدنسهدام هوف هک رولوا ددم هم یھ  

 میم و ىت كناف .( مخ ) هنم ةع يا غابدلا نم غ لاقب رونلوا ريرعت تغابد ||"
 یا ورع غ دیز ءاج لاقب ردغطع فرح هکردتغل هدنسهلک م هلیقف كنهددشم |

 هیادخبو امویا اموف تلکا لوقت رونید هغسمرص هلی كناف ( موفلا ) ورع م ||
 نالیای كعا ندیدنک اقلطم و هنسانعم زبخ روند هکما و روند هدوخ و رونید

 رکو ندقسمرص و ندناغوص رک رونید ههنسن دقعنم اقلطم و رونید هتابوبح |[
 ندنسهلک.یوف رونید همدآ یجناص موف ( اغلا ) نوسلوا ندهقل كوپ | |

 1 )۲۸) عبار
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 لوق ىلع رونہد ههکچ هلیضو هلیعف كناف ( مقفلا ) مظعاذا مالا قافت لاه ||

 كناف ( مفلا ) یدلیا توکتس ندانعم وب فلؤم رونید هدهنکوکم هالح مهلف |

 ..اضعب و ,یدنا هوف هدلصا مو راربد نهد هدیسراف روید هدرغا هلن ال تاکرح / 1

 .نغآ وب هکر ونید هکلیاتغابد هرکرب ییرد مغو ردص وصحم هن رور یعب هراعشا ۱ ۱

 زب هدنراید صم هدننزو رون ( مویفلا ) موفلا یاب یا یاف وه لاق ردریغم | "
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 ةأرملا مفف لقب : ردهنسانعم كم وا مففو اتق اذا ةدسلا ةحارلا هتمشف لاقي
 لبا ناسل مففو اهمضر اذا هما یدلبا مفف لاقب : ردهنسانعم كما هعو اهلبف اذا
 هام و حرایسشلا لاق رود هنس اب ماهلم نالب رافح ندنرافلارا شید هما لالخ و

 هحرغام فلاو ماعطلانم طفاستام مولا [ منفلااوح رطاومغولا اولک ] تیدخا
 | لاش : ردهنسانعم كوا یئدوب هدننزو هلعافم ( ةمنافلا ) كئانسا للخنم

 قلوا نوکشود هلصرح كب ههنسنر هلنيتضف ( فلا ) اهلبق اذا ةأرلا ماف |
 هدرنرب یئادو صرحو عهلاذا عبارلا بابلانم امغف "یشلاب مف لافب : ردهنسانعم
 ( ماقفالا ) همزلوه ماقا اذا ناکلاب مف لاقي : ردهنسانعم یقلوا میقم

 | (ماففنالا) هحرب الم اذا هانالاغفا لاقب : ردهنسانع قمردلوط هل رسک كنم |
 | جرفلا اذا ماکرلا مفغنا لاغب_: ردهنسانعم قلجآ ماک ز ندموکرم هدننزو لاعفنا |

 | یدروآو یناسلو یراشبد هکرونید هنعوجم كرغا هلنبتضو هلی كناف ( مغفلا ) |
 | همغفب نالفذخا لاقب هنمو رونبد هککا هجملیب هللا رلهکج لوق ىلع ردپ واح |

 | مرکن( مففلا ) یدلوا راتفرک هتقشمو جر كب ینعب هيلع قش یا لوهحا ىلع
 | وه لاق روند همدآ نالوا نوکشد اک | هلغغلوا قیوشنو ءارغا هبهنسنرب هدننزو
 ۱ :ردهسانعم قلوط هابصفكفاف و كناف( مقفلا) هیلع صبرح ییعی هی رفمیا هب مهم

 | كمدآ رب هلئوکس كفاق مقفو مقفو هالتما اذا عبارلا بابلا نم اقف هانالا مقف لاش |

 | قلوا یروشآ بویمابق تسار هراشید تلا هلفلوا هجورلیا یرلشید تسوا |
 | ایلعلا هايانث تناك اذا رو زملا بابلا نم امقفو اهقف لجرلا قف لاقب : رد هنتسانعم |

 | انعم قهلروطوب هلطاشنو رورس نقشاط هلنینهف مقفو یلفسلا ىلع عقبالف ةمدقتم

 | قلاغوح دوخای كمك وت یلام كمدآرب و رطبو رشا اذا لجزلا مقف لاقب : رد هنس |
 || هلنوکس كفاف مقفو مقفو رثکوا دفن اذا هلام مقف لاقب رولوا "دنم هلغلوا هنسانعم |

 ا ][ هکردهنسانعم قلوا مو ېک بوبلوا هرزوا تماقتسا هدامرب هدننزو دوعق موقفو |

 ||| یلعرج ملاذا اموقفو امقفو امغف مالا مقف لاقب زلک تسردو_ تسار ییاجناو هجتن |
 . مقفو مظع اذا مالا مقف لاقب : رد هنسانعم قلوا راوشدو مظع شيارب و ءاوتسا |

 | هدننزورجا ( مقفالا ) .مشبیا مقف ىح لك ا لاقب : ردهتسانعم قمقیب ههنیتعف
 مقفاو رونبد همدآ نالوا یروشآ ندنرلشید تلآ هلغلوا هحورلبا یرلشید تسوا ]

 | لاقب رونلوا قالطا هشيا #نالوا مو 1 بویلوا تسردو تسارو رددا لحررب
 | تسردو تسار هدامرب یغدوب هدننزو هماخف ( هماققلا ) جوعا یا مقفا ما "
 | | اذا سماسخا بايلانم ةماقف مالا مقن لاقب ردهنسانعم قلوا جو مک بویلوا ۱
 ۱ | مظع اذا مالا ےقف لاقب : ردهنسانعم قوا میظع هدامر و ءاوتسا ىلع رج ۸ |

 :  ردهنسانعم قلوا راوشد بوب وب هدامرب یدو هدننزو لعافت ( غاغتلا ) ]
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 مالسلا هیلع ىلا یطعا ] نج هدنیدح هک م طاوف لوشو ردیسا هبیاعع یرکی ۱
 دارم ردشلوا دراو هدنفیدح [ مطاوفلا نيب ارجن اهققش لاقو هاتف کیت تا
 ردهزج تش همطافو دسا تش همطاف نالوا یضتره ترضح ؟دلاوو ءارهزلا ةمطاف

 یوفطصم ترضح دیلوت هکمطاوف لوشو ردهعیب ر نبةبتع تنب همطاف دوخاي
 یسکیاو هیسیق یسیکیا هیشرق یرب ردرلهمطافرفن یدب رلیدلوا بایفش هلیتمدخ
 :ردهنسانعم كس هدننزو لاعفنا (ماطفنالا) ردهبعارخ یرب و هدزا یرب و هينا
 یعنمو یهن ندهنسن یھی داوا یهنم مدآ رب و عطقناق هعطق اذا مطفناف دمطف لاق

 هنع یهتنا اذا هنع مطقنا لاقب ردلصتسم هنسانعم قلوا عراف ندنآ هلکشنا ل

 هن یراقالغواو یرلب زوق سسك, نددم كمدآرب هدننزو لعافت ( مطافتلا )
 ابناهماب مهم ج اذا موقلاا مطافت لاقب : ردهنسانعم قعتشوا بوششوق هنب رلاا

 هکردیسا هسیارعا ربو ردیدآ عضومرب هدشنزو هنیهج ( هعطف ) ماطفلا دعب
 هموع ( ةموعفلاو ) هدشنزو همالس ( ةماعقلا ) ردبس هبحاص ناتسادرب
 ةموعفو ةماعف ءانالاو دعاسلا مف لاق : ردهنسانعم قلوا ولطپ وط هدننزو
 بولو ینلاک دح ماست یادناو لابو لای كلزمقو "التما اذا سماخللا باسملا نم
 اذا ةأرملا تمعف لاش ردلمعتسم هنسانعم قلوا نوغلوط یراردلابو یرلکلب
 رونبد ههنسن ولط ردفصو هدننزو سکش ( مفلا ) اهقاس ظلغو اهقلخ یوتسا
 ( ةمعفلا ) *لتع ىا مف ءانا لاقب رولوا غلبا هکهلیسهدایز مال روند ید لمعف

 یرلکلب بولوا لاک "هدیسر یلابو لای ردفصو ندینا یاسنعم هدننزو هحرف

 كنهرمه ( ماعفالا ) رونید هبهبوسبح نوغلوط ېک یسلوط قبق یراردلابو
 همعفو ءانالا فا لاقب :ردهنسانعم قمزدلوط هدننزو لیعفت ( میعفتلاو ۳ هلرسک

 هنتسانعم قمالبق هلا هبیط هحار ییهناخ نورد بیطو كسم ماعفاو ءالم اذا

 ردهنسانعم كليا بضغرپ یمدارب و هببط اذا تیبلا كسلا عفا لاقب ردلیعتسم

 هبضغا اذا انالف عفا لاقب ر ردهنسانعم كلنازب ربل هللا هبیط حصار یتغامد دوخاپ

 لاش : ردهتسانعم قمردلوط یخدوب هلبصتف كناف" ( مفلا ) ةحار هغنا ءالموا
 لکل وق ىلع رصثشر فو الم اذا ثلاثلاو عبارلا بابلانم امعف همعفو ءانالا ر

 هدننزو لجرفس ممعفدوخاپ ( عوعف ) هنسانعم درو ردیسا كجج نانلوا ریبعت
Eقعثاط بولط یک کرک باق هدننزو باشیشعا ( ماهیعفالا ) ردیدآ  

 یحف كناف ( مغغلا ) ضافو "التما اذا ضوحاو ءانالا معوعفا لاقب : ردهنسانعم:

 هدولآ یغامد هحمار شوخ هدننزو دوعق ( موففلاو ) هلیئوکس كنهمجمم نیغوا
 تالا با بلانم اموغفو ابغق بيطلا هْغف لاش : : ردهنسانعم قعوط بودنا

 رولوادض هلغلوا هنسانعمقجا یرلهیندب ٌءدس هبیط هحار كلذک هیشایخ "دس س اذا
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 ما نیهذو ردفص مشیف هللا ,فاف ديما نطب رب ندنسهیبق نادبح ن ةرهمو

 هرب بولوا لکیهلا میلظع هدننزو عرب ز ( یم رفلا ) ردیسا یردب كني
 یرویس كنهمرج هدنزو روفسع ( موطرفلا ) روئبد هود ناسب كب كب
 هراهمززج یرویس ینوروب هدشنزو هجرحدم ( ةمطرفلا ) رونید هنور
 هجرحد ( ةمطرفلا ) موطرف ثاذ یا ةمطرفم فاق لاقب رونید هرلتسمو
 موط رفلاب اهعفر اذا فافخا مطرف لاقب : ردهنسانعم یماعنورب هبهمزج *دنزو
 هکربد فلم هلوا راراب ندهرکص پویلبب یتسک ولنورب راب وباب هدفلس ارهاظ
 ردقلوا هللا فاق نالوا باوص نکل یدلیا مسر هلا اف یبهداموب هچرک یرهوح
 رفع ( غرفلا ) روئید هنشاب یرکذ كمدآ هدننزورفعح هلفاف ( غرفلا )
 هلواراوفخ ردوادغدب هدنناذ هکرونید همدآ هجوف هراق ناراغا چک یلاقص هدننزو
 لاش رونید همدآ نالوا شیکک یک نافلق یهنیس هدننزو ذغنق ( مصسفلا )
 "یا نب هللادبع تنش معسفو روند هنشاب رکذو ردصلا عساولا یا مصسف لحر

 ردندناصجا معسف نی ثراسلا ندب زو ردرلهیاح یلوخ نب سوا تن مهفو

 یمربق هلئوکس كنهلمهم داصو یصف كناف ( مصفلا ) ردیسهدلاو كنوب محق
 : ردهنسانعم قلب ءانب و هرسک اذا یناثلا بابلانم اصف هیصف لاقب : ردهنسانعم
 قلربق هدننزو لاصفنا ( ماصفنالا ) مدا اذا لوهحا ىلع تببلا صف لاقب
 لایق : ردهنسانعب كلسکو کناف هرسک یا یصفتاف هیصف لاقب : ردهنسانعم

 : ردهنسانعم قلریف یخدوب هدننزو لعفن ( مصفتلا ) عطقنا اذا "ىلا مصفنا |
 كمرویلاص یوم یج هلی رسک نەرم ( ماصفالا ) رسکت اذا *یشلا صفت لاقب
 وا چلا تعصفا لاقب : ردندنسانعم عطق هکرد هنسانعم قملجآ رومغی دوخاب
 : لعاف رونلوا قالطا هبهتلب یریا هدشنزو ریما ( ميصفلا ) معلقا اذارطملا صفا

 لاقب رونید هبهنسن قي ريق ( مصفالا ) ةمضخیا میصف سأف لاقب : رد هنسانعم
 همطف لاقب : ردهنسانعم كمك هدننزو متخ ( مطفلا ) مصقنم یا مصفا لاخخ
 ا نددوس هکرد هنسانعم قمربا ندکعًادوس یفحوحو هعطق اذا یناثلا بابلا نمامطف

 ( موطفلا ) عانعرلا نع هلصف اذا "یصلا مطف لاقب روشلوا ريبعت كمك |
 پک رولک مطف یعج رونید هب ېص شلسک ندهع هدننزو ریما ( یطفلاو)
 ۱ روید هنسلسک نددوس كفحوج ردسا هدننزو باتک ( ماطقلا ) هدننزو

 ةقال لاق رونید هبهقا شمراو هنشاب رب یمی روای هدننزو بحاص ( مطافلا ) ۱

 كهلسك ندهع كنب زوق هلی مک كنهرمه ( ماطفالا ) ةنس اهراوح علباذا مطاف
 ) مطافلا ) مطغتنا ناحاذا هلفحسلا تمطفا لاقب : ردهنسانعم قتمتاچ بولک یتقو

 (هطاف) روند هب یزوق شلسکندهع هدننزو ریما ( یطفلاو ) ( ةموطفلا و )
 مهم ج رم دک م ی چ ی ھو ہک م ہہ م ی مو سس رس تست ر یس رس تست سس < دس د

 یرکی ۱
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 هباق نالوا وکزوس هدنزغا هدننزو مرکم ( مدفلاو ) هدننزو مظعم ( مدغم )
 هدننزو لیعفت ( عدفتلا ) ةافصم هيلع ناك اذآ مدفمو مدغم قي ربا لاقب رونید
 قیرالا تمدف لوقت ردهنسانعم كلبا وکزوس ندر هنیغا كنس هلوقم قي ربا

 قغئوط هنسن یکوکزوس هنزغا نکرحا وص یسوجو ةافصم هيلع تلعح اذا

 باتک ( مادغلا ) هيلع مادغلا عضو اذا هاف یسوحلا م"دف لاقب : رد هنسانعم

 هبروط یرلکدروچ هنزغا نوحا عنم ندفلع یراوط هکردهنسانعم هما هدننزو
 نوغبوا یایره هدشننزو رفعح هللا همجحم نیغ ( مدفلا ) روند هنس هلوقم ||

 شعاق هنیوصو روند هزوب نوغلوط ربلدو بوخو رونید همدآ دمونن لزوک ||
 ولزو لزوک نوغلوط مدار هدننزو هحرحد ( ةعدفلا ) روند هبهربس یلتع |

 (ةمرفلاو مرفلا ) ههجو لماذا لوهحنا ىلع لحرلا مغدف لاقب : ردهنسانعم قلوا |
 یرلکدلیا قیبضت ینرلحرف كناوسن هدننزو بانک ( مارفلاو ) هلبصف كرلاف /ا

 حرف ( ةمرفتسلاو ) هدننزو ءارج ( ءامرفلا ) یک باش روند هب وراد

 تناک اذا هم رفتس مو ءامرف دا ما لاش روند هب یراق ندا قیبضت هلحالع

 هاتک (ءةمارفلا ) ج رفلا هه قیضت یذلا ءاودلا یا مرفلاب اهحرف قبضت
 هنس هرا زب یرلقدننوط هنحرف كناوسن هدننزو باتک ( مارفلاو ) هدننزو |

 لوق ىلع راروننوط نوحا منم یالیس روشلوا ریبعت یزب هدر, هکرونید |
 قغتوط همارف نوناخ هدننزو لاعتفا ( مارتفالا ) رونید هنس هرواص شیح ||

 ءار ( ءامرف ) ةمارفلا تلج اذا ةأرملا تمرتفا لاق : ردهنیسانفم

 باوص ردوهس نکل شبا ري سفن هللا عضومرب یرهوج هچرک هدننزو ||
 ردشلبا فیت یندهدشب ییدلیا داشنا نوعا داهشتسا كلذک ردقلوا هلفاق نالوا || _

 هلی مسك كنهرمه ( مارفالا ) ردشلبا صیصتت هاف بیبح نیا هکرید حراش | "
 هدتشنزو رجا( مرفالا ) هالم اذا ضوا مرفا لاق : ردهنسانعم قمردلوط | |

 هکردیعسا لحر ربو ناثسالا مطحتلا مرفا لحر لاقب رونید همدآ دک یراشید |

 یزوب كنعمق تا هدننزو ماجرحا ( ماجرفالا ) ردشلیا انب عماجر هدرصم |
 لاش رونلوا ریبعت كعثپ یرانا هکردهنسانعم قلاق كيج زونه یزوا بوشپ |
 لوش هدننزو روفصع ( موزرفلا ) وشن مو هالعا نم طرشت اذا محلا صرفا ا

 یلع راردبا ریبعت كونلک رارسک شيا هدنرزوا رایصشوباب .هکرونبد هبشخ یرکد || ر
 لینک بورق ییهنسنر هدشزو هحرحد ) ةعصرفلا ( رد هلنا فاق لوق 1 ۱

 هدنرعش كرعاش مان هب ور تغلوو هعطقو هرسک اذا هعصرف لاق : زد همه ۱

 هنویق هحوقولشای هدننزو جرب ز هلا همجعم دانم ( مسرفلا ) ردشلوا او ر ۱
 روید هدهنویق شعافوا یراشیدو رونید هبولزونیوب قی ريف "لوف لع روند ||
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 حابس یا معفو ماف شبک لافب رونید هچوف ناغرغاب ېک ماف هدنزو فئک
 فا لافي : ردهنسانعم كمحعا بارش ینفو ماشخا هدننزو لاعتفا ( ماضفالا )
 نامزیدو یربا هدسننزو همارک هلا همبعم یاخ ) ةماضفلا ( قیتغااذا لحرلا

 نامژیدو یربا ردفصو هدننزو مهم ( مخفلا ) ضش یا مضف لاقب : ردهنسانعم
 لاقبا روئلوا قالطا همدآ طع یناشو ردفو مح یا مف هوش لاغب روند هثبن

 رولوا فسو همالک ناشبذو زانم هلثغالب و تحاصفو ردفلا مظع یا مضف لجر
 ؟ ردهنسانعم لپجاو مبطظعت هدننزو لبعفت ( میخفثلا ) لزج یا مضف مالک لاقب
 طفل" نیلافو ابف بوسيل لا هلاما ىرلفرح ورا میضثو همظع اذا هم لاق
 نها میضفن هروک هننایب كحراش ايف ةلامالا كرت اذا فورما مخف لاقب ردکلا
 هرزوا.یتلوا یلباقم قیفرت میضغت هددیوج لعا نکل ردب رلادا میغونب هاماو زاجح

 : ردهئسانعم .هالعنساو ربكتو میظعت هدننزو هنیهح ( ةيمخفلا ) ردحورمنم
 لوش هدننزو نارفعز ( نامضفلا ) هالعنسالاو مظعتلا یا ةيمخفلا هذهام لاقب

 ض وفم هنربیدنو یأر تسد روسهج روما قتفو قتر رونید همدآ ناشلا میظع
 نیلصمرب السا زسبدنک بولو تروص هلدقعو لح كيآ حاصم عیجج هلفلوا

 سما مطقالو هنأر نع ردصی مظعم ىا نامضف لحر لاقب هيوا تیشغو عطق
 ناداو نهذ دنکو دبلپ لو هلنوکس كلادو ىف كناف ( مدفلا ) هنود
 بوروط یک داج ندنکیدلب زوس هکرونبد همدآ قلاصو هبلوجو لبقلو
 ةواخرو لقثق مالكلا نع ىع یا مدف وه لاقب هیلبب هنسن یریغ ندتلق

 یرلعج روید همدآ قسجا مادنادب و قلصتو دوجولا ظیلغو مهف ةلقو
 !قجا«یفاج ظبلغ یا مدف وه لاض ردهمدف یئوم هل رسک كناف روسلک مادف

 اروند هب ون نابلوا دیدش یفلی نعرق لوق ىلع نالوا شعایوب یرمرق وب وق كبو
 "رد هیوا یخد هد هباېلوا هدننزو مرکم ردمو سم *دنناونع مدقم یدهزحن ضعب

 اموا ةرج عبشم یا مدفمو مدف بوث لاقبق ردتبثم یغد یسیکیا هدب رعلا ناسلو
 ندزب هنرغا كنس هلوقم قادر و قی را رولوا ردصم مدفو ةدیدش ريغ هلرج
 بابلا نم مادفلاب هيلع مدفو امدف قیربالا غ مدف لاقب هنسانع. قملغب کزوس
 هلي كتاف ( ةمودفلاو ) هدننزو همارک ( ةمادغلا ) هیلع مادقلا عنواذا یناثلا
 :سماخ-ا بابلا نم ةفودفو ةمادف لحرلا مدف لاقب : ردهنسانعم قلوا مدف هسکرب

 .(مادغلاو) .هدننزو باضس ( مادفلاو ) هدننزو باتک ( مادغلا ) امدف ناك اذا

 هکرونید هنسهراب ز .ینعی ههنسن لوش هدننزو رونت ( مودفلاو ): هدننزو داش

 | | ن دازغا یا یکینوکزوس یی ربا هدنقو یرلکدجاوص یسهفئاط سوجو مج
 ۱۲ ودا هب و کک زوش یرافدلغب هنزغا كنس هلوقم, قب باو قادرب و ؛رلردبا دنب

 ۱ م"دقلا
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 ل ( لاو ) هلق كناح و كناف ( غلا ) ظلغ هقدش ین یا رجفا لجر ||

 رولک ماحفیمج ردهمحف یدرفم روند هروک هدننزو ريما ( میحفلاو ( هدنزو |

 دوخاپ یغلهراق كب دوخاب یلّوا كنهمک لبللا ةمعف و رولک موحفو هلبرمسک كناف
 زا وو رونلوا قالطا هننیام كتقو یغیدراو هبوشوا كناسنا هلا سع بورع

 نیبام وا هداوس دشاواز هل وا یا لبللا ةمعف دنع هنينا لوقت ردصوسخم هنبراهعکآ |
 زونه هکر دنرابع ندنتقو ج” قفش رهساةمحفو سانلا مون ىلا سعألا بورغ
 رولوا ردصم محف و رونلوا قالطا هليللا فصن ريج نإ ةمحفو رولوا ىداوس

 .بابلا نم امحف لجرلا محف لاقب : ردهنسانعم كمجا بارش هدنتقو ليلا ةبحف
 :ردهنسانعمقلاق هتسبمد بویلواردنقم هاوح و ءاشعلا ةمحف ىف برش اذا ثلاثلا
 هدنتقو لیلهمحف هل رسک كنهنمه ( ماحفالا ) اباوج قطب مل اذا لجرلا مف لاقب
 یا لبللا نم مکنع اومعقا لاقب : ردهنسانعم قمردشواص فولوا بوبتک هلوب
 یرعاش هنضراع یسهلوقم ردکو مغو ردنوحا بلس یاب كنوب هتمحف یفاو ریستال
 لوق نم هعنم اذا رعاشلا مهلا حنا لاقب : ردهنسانعم قموقیلآ ندنداشنا رعش

 یا همعفاف هاجاه لاقت : ردهنسانعم قلوب هتسمد و شوجن لرعاش و رعشلا

 :ردهنسانعم قمالغا ردقهعلسکینلوص قحوح و رعشلالوشال عب امم هفداص
 : ردذوخأم ندنوب لداحم ماعفاهسفن عطقنا یتحیب اذا لوهجلا ىلع "یبسلامحفا لاقب

 قمردشواصیقولوا بویغک هلوب هدننقولیل ٌةمحفیخد وب هدننزو لبعفت ( حفلا )
 یاوربستال یا لبللا نم مکنع اومحف لوقت ردنوصا هلازا یاب هدکنوب  ردهنسانعم

 ( موحفلا ) هدوس اذا همعف لاقب : ردهنسانعم كّبا هایس ییهنسن رب و هتمحف

 هیثلا ف لاش : ردهنسانعم قلوا هايس كب لب كرلاف ( ةموحفلاو )
 هدننزوریما ( میحفلاو ) ( جافلا ) دوسا اذا سماخلا بابلانم ةموعفو اموجت
 .هجوق ناغرغاب جافو دوسا یا میحفو جاف یش لاقب روند هبهنسن هايس كب

 ءام لاق روند هبوص نالوا نک اس بویلوا یراجو رکذیس اک یک مف رونید
 شومن بولوا نحاع ندزوس هدننزو مرکم ( محفلا ) یرجمال نکاس یا جاق
 نایلوا ردتقم هکلغوس راعیشاو يع یا محفم لجر لاقب روید همدآ نالوا |

 هاتف كناف ) حفلا ( ارعش لوشنا ردقال ناک اذا محفهوه لاق روند همدآ ۱

 كسك ینلوص ندقمالغا قجوچ هلسیعض كرلاف ( موعتلاو ) ( ماعفلاو ) |
 عبارلاو ثلاثلا باسبلانم اموعفو اماعفو امحفو ینصلا محف لاقب : ردهنسانعم ۱
 : ردهنسانعمقمرغاب جوقو لوهجلاىلع "یسلا محف لاقبو هسفن عطقنا تح ییاذا ||"

 قلوا نوغروط بویلوا یراج ییوص كنوبق موحفو حاص اذا شیکلا مف لاقب |
 ( محلا ) اهؤام نکساذا لوالا بابلانم اموحف بیلقلا تمحف لاقب : ردهنسانعم ||
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 :ردهنسانعم ثلظيکبییغ هدننزو ردبح ( میلا ) ردهلاربت ن ةبلعت نا اص
 ىا میغ لالهلا نود لاقب هنسسانعم باص“ رونید هدولب هليغف كنبغ ( ملا )
 | هود و ظبف یا مغ هبلف یف نالفل لاغب ردلمعتسم هنسسانعم هنیکو دفبغ و باصم

 زسوص كب ربا كاله مغ نکل ردبذآ شرح رب يکینم بالق صوصخم هنحف
 : ردهنسانعم قمی كروب بوبهصوص كب ( میغو ) رولوا قرتحم یکروب ندفلاق
 : ردهنسانعم قلوا ولدولب اوه و هفوج"رحو شطع اذا امیغ غب لجراماغ لاقب

 | ههود شمارغوا هلتلع میغ ( موبفلا ) ةباصم ايف تراس اذا ءاعسلا تماغ لاقي |

 | هدنئژم رونبدهمدآ شب کروبی ندقلزسوص هدننزو ناشطع ( نایغلا ) رونید
 هاوذا ( نامیغوذ ) ردپدج كنبراترمضح كلامماما لیثخنی نامیغو رونیدیمیغ
 (مایغالاو) هدننزو هماقا ( ةماغالا ۱ ردیبقل كلم ر ندربج كولم نانلوا ریبعت

 | قفلدولباوه هدننزو لعفت ( میفتلاو ) هدننزو لیعفت ( مییفتلا و ) هرزوا یلسا
 میقم هدلحم رب مایغا و تماغ ینعع تيغنو تمیغاو ءاعسلا تماغا لاقب :ردهنسانعم
 | قلزسوس همدآرب و منلاکینعب اوماقا اذا موقلایغا لاقب : ردلمعتسم هنسانعم قتلوا

 | كەك مبغت و شطع یا میغ مییاسا اذا موقلا غا لاق : ردهنسسانعم قمارغوا
 . ] تلا ءاج اذا لبللایغا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كکوج بوصب یکدولب هابس یلظ" |
 ردیدآ هدلب رب هدنسهکلوا سلدنا هلیعف كيم ( هماغم ) |
 | :ردهنسانعم قاق هیوص هلنوکس كنءیمهو ىضف كناف ( مافلا ) (۰ ءافلا لصف ه) |
 ولطبط هللا توا ینزغا ناویح و یور اذا ینأثلا بابلا نم امأف ءالا نم ماف لاقب. |
 | ( فلا ) بشعلا نم هاف *الم اذا ريعبلا مأف لا ردندصئاصخ هنسانعم كليا |

 | نعم عبارلا بابلا نم امگف ربعبلا مف لاش ردفدار هدیناث یانعم هللا مأف هلنیتعف
 . كراح مف لاغب ردلمعتسم هنسانعم قلغب غاي ندقلولواط یسینرغی كنهود و مأف

 هللا توا ینزغا ناویح ىد وب, هدننزو لعفن ( مأقتلا ) امحش ءالتما اذا ریعبلا |
 هدننزو ماركا ( مأفالا ) مأف ینعع ریعبلا مأفت لاقب : ردهنسانعم كلا _ولطبط
 بنقلا مافا لاقب : ردهنسانعم ققلالو هلکلبا هدایز یغد رادقم رب هنبرمس كنهود

 بتقلاماف لاقب : ردهنسانعم مأفا هدننزو لیعفت ( مثفتلا ) هبفداز و هعسو اذا |
 شغوا عیسون هدننزو مظعم ( مأغملاو ) هدننزو مركم ( مأغملا ) همأفا ىنعم |

 ۱ لاقن : ردهنسانعم هزر هزر و هراب هراب هدننزو درمص ( موغلا ) روند هرج

 | دونید هبیناسنا تعاج هدننزو باتک ( ماثغلا ) اعطق اعطق یا امّوف هوعطق |

 | هدننزو باتک رولک موف یعج رونبد هنیردنم هفحم و ردقو یدحاو ندنظفل |
 | ولطبط هلا مصش یسینرغب هدننزو بارحم ( مأفلا و ) هدننزو ربنم .( مأغملا )
 لاقب رونید همدآنیلاق یدروآ هدننزو رجا هلجج ( مجفالا ) رونید هیەود نالوا

 لحر



to 

 خراش ناعرطق یا ؟نایغ نالف ىلع حار لاقب هلیسهدارا یروس یکیا نونید نام ا
 یدحاو ندنظفل هکع وج ءاسا لوش ارز ردههنغ یرفصم كنظنل منغا هکرید |

 ندنینغ مغو ردمزال كنا کا مرحال هلوا نوعا یریغ ندناسنا و واوا

 هبهلج هکایوک هلغلوا ناوبح مارو لهس هدنناذ و بویلوا ئعاقد تلآ ردنوخام اإ

 ( ةعلا ) ردروهشم فالخت یذخا ندردصم هلغلوا نيع مسا و و رولوا تین
 ةغغم منغ لاقب روند هنوبق ناوارف هدننزو همظعم ( ةغغملاو ) هدننزو همرکم
 (ثینغلاو) هدننزو دعقم ( منغلا و ) .هدننزو ريما ( مبنغلا ) ةريثك یا ةعغم و
 ف روند هنلام قلعوط نانلآ ندنعشد هدننزو لفق ( مغلاو ) هدننزو هنبفس

 ندهدیبع وبا ینرلنب لشن و تمیثغ ف هدیرغم یزرطم هکربد میرتم هثسانعم |

 هدلاح یفیدلوا مثاق برح ندکربش لها تمینغ هکردنشلنا قرف هسرو هلتباور
 صیصخ هنیفاغ یسقاب سیمخللا دعب یمکح كنون روند هلام نالوا ذخا ةونع
 كنيس ةفاك بویهلوا سیمخ هک ردلام نانلوا بایرفظ برلادعب قو زوئلوا ۱

 رکسعرس الثم روند هلام نانلوا اطعا دناز ندنرلبهس هنازغ لفن و رولوا یقح
 یلام كرفاک ییدلیا لتق كنبزاغ هليا صیخرت وید ردکلتاق یلام كلکب ی 1

 یون

 " یپئا رولوا ندهیعرش :تاقالطا و سپ نلوا دودعم هنمهس تولوا ك

 ' هدننزوهنیفس ( ةتغلاو ) نیت ( ملا و ) هليو یعط كنيغ ( معلا )
 یزاغلا منغ لاقب : ردهنتسانعم قلآ قلعوط ندنشد هلیعض كنيغ ( ناغغلاو )

 . هلت كنيغ ( مغو ) ايف باصااذا عبارلابابلا نم انامنغو ةميتغو امنغو امنغ
 اذا امنغ "یشلا منغ لاقب ردلهتسم هزسانعمقلوا لئا ستقشم و جر ۵هنسن رب

 Ns همینغ ردمسا یکیظفل ف منغهدلوا یانعم لوقیع و ةقشمالب هنزاف
 تباغ هدننزو یراتصقا ( ییانغلا ) ردردصم لصف كن و روند هغلعوط

 لاق ردا تلالد هنتیان تانسهدام زاهلک نالوا هدرلنزو و ردهتسانعم هداقتسا
 .لیعفت ( ےتغتلا ) هغغتت یذلا و لدهح غلبم ینعی كلاراصق یا اذک لعشن نا كامانغ
 های ۱ هلفنا اذک همنغلاقب : ردهنسانعم كما ماعنا و شختمینغ همدارب هدننزو

 كلعب تمینغ یهنسن رب هدننزو لعفت ( متغتلاو ) هدننزو لاعتفا ( مانتغالا ) |
 .ردنداعما هدننزو دادش ( مانغ ) ةمينغ هدعادا هغختو همنتغا لاق : ردهسانعم ||
 ) مغ ) ردیعسا كنهود ر و رد رلهباص یضایبلا سوا نب مانغ و ضایع وبا مانغ |

 هدشنزو ریز ( مینغ ) ردبردب هلیبق رب هکرد لئاو نب بلغ نبا هلیحقف كنیغ |
 منع ( منفی ) ردیدآ كنوناخ رب هدننزو هباصم ( همانغ ) ردیعبات هکردسیق نا | ۱

 ادعم هک ماغم نب هللادبف و رد زدی تارشعب مالغربنق و ردربنق ن ماس نا" دو ۱ 1

 (هقغ) ردعضوم ر هلی كنيغ .(.نامینغ ) یدنلوا .فالتخا هدنتبصردهدننزو |
۱ 
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 | بسترو تب ( ممضلا ) ردبسا یمف ؛رارط رفعح مان و ردسسا یمرف
 | هالا ريتك یا مهفم رحم و ١ مغ لافب روید هز تحد و هدولب قوج یبوس
 رز هدهفاسمقااوف یا هبهکمهدنننپیهرحهدنن زو ریماو هلبعكفاک ( میمخلاا رک )
 ۱ 0 ریز ارز ردمهو تباور نالوا هدننزو ریز هلی كشيغ ردبدآ یداو
 ] رک كنهددشم یابو یعض كنيغ می و ردبدآ یداو هفشپرب هدهلظنح رايد
  "قالطا هننلع ماکز هدننزو باغ ( مامخلا ) ردیدآ كيوص ر هدندرو دعس یب
 ناوارفیوا هلبسهبن لعاف مسا ( ةمغلا ) نوهلیدلیا رتسودس یبهماش روئلوا

 هيج هلنینهف ( ممغلا ) تابنلا ةربثک ىا ةمفم ضرا لاقب روئلوا قالطا هرب
 یتسافت وهحو و هبج بونا یجاص ( مالا ) رونید هکعروب بونا جاس ییافق و
 السا هکرونید هاه ییالباق و افقلاو هحولا "ما وه لاقب رونید همدآ شعروب
 إً دزو هلزلز ( ةمفمغلا ) هل هحرفال یا ما باص لاقب هبلوا یهحرف

 | لاقپ :رد هنسانعم كعئروک وب هدنفو یرلفدفروق بویلکلب ندهنسن رب رلزوکوا
 كمهدلزوڪ بورقبح هدکنج رارداب و رعذلادنع اوتاص اذا ناریثلا تمغمغ
 هراکشآ و حضاو یزوس و لاتفلادنع اوناص اذا مغمغن لاطبالا لاقب : رد هنسانعم

 (غمفتلا) نيب م اذا مالكلا منغ لاقب : رد هنسانعم كلیوسشوشمو میم بویلتوس

 + رد هنسانعم كلیوس لبرم لیرم بویمهدیا نایب یزوس ید وب هدننزو لزلزت
 هدشنآ نوعاقلیوق هدنلزو ریما ( میمغلا ) همالک نیب مل اذا لجرلا مغمغن لاقی
 كتوا یروف و ظلغب تح نخس دق انبلیا امین اناقس لاقی رونید هدوس شلدصیا
 نونید ههیهادو تفآ هدننزو یر ( یمغلا ) رونید هنوا هزات تبان هدننلآ

 مالس تهجو ینبشتو كولس تم“ هک رونید هدیدش ما لوش و ردپدآ هیرق رب و
 أ هللارصفو یعف كنيغ ( یمغلا ) ردتغل هدهلبعف كنيغ هلوا روتسم و لکشم
 رونلواقالطا هتنحم و تدش و هنامطو هزون ندیا هطاحا بوصب یرکسع هدکنح

 | ودیدرفم ماغ رونلوا قالطا هرازدلپ نالوا فخو هدرخ هلی كنيغ ( مومغلا )
 لاغب : رد هنسانعم كلبا كانت ینرب یرب مدآ ییا هدننزو هلعافم ( ةماغملا )

 ان س.هلوقم هروط لوش هدننزو هانک ( ةمامغلا ) ینغو و هتمغ یا هتعاع

 نارروب ینرازغ آ كراوط راسو تنهود هلکنآ نوجا عم ندفلع هک رونید
 ناتخ كغجوچ و رونید هقراص و .هغاب قحهیلغب یتنورب اي ینرلزوک كن هقا و
 هدننزو ذغنق ( متغ ) ردنغل هدولیعف كنیغ هدنوب رونید هنسیرد كنبرب

 ردجا عونعوم هنسنج نویق هلنیتعف ( منقلا ) ردندحم هکرد یئأطلا ةباوت نبا
 1 طانخم و هن و ره ندنانا و روکذ رددرفم ةاش ردتو یدرفم ندنظغل ردشوم و

 بونلق هبنغ و رولکماغا و مونغ و مانغا یمج رونلوا قالطا هنعوجم ءدنراقدلوا

 نامنغ
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 ىلجعلا هللادبع ن ةل مرح ( ةعصلغلاوذ ) زاناو افي ف رش اش هرجا

 تاجرحدم( :تاعصلغلا )یدالوی هدنز رط روا یسهعصلغ ردرعاشو س راف هکر دیبق

 تامصاغم "ره لاقب رونلوا قالطا هنوتاخ ولغب ینو هکردیعچب لنهعصلغم هیت زا ۱

 نالواولغب هللاهباربپ یسهلوقم دند رکو هروج یراندرکیعی قانعالا تادودشمیا |
 كنيغ ( ةخلاو ) هلددشت كرامو یحتف كرانبغ ( ءامغلاو غلا ) ردراهب وبح |

 “مغلا هذخا لاش رولک موت یعج كنظفل " غ رد هنسانعم هودناو هصغ هلبعع

 ردعوضوم هنسانعم هثطغتورتس یماهدام مغ کرد حراش برکلا یا ةمتلاو ءامغلاو ۱

 رولواردصم و یهتنآ رد یتبم هنکیدننا رتس لف رورس قالطا ههودناو نزح |
 هنزحا اذا لوالا بابلا نم اغ همت لاقب : ردهنسانعم كمليا كا هصغ یدآرب |

 مقلا اذا هريغو دا لاقب :ردهنسانعم كمروک هما هننورو دا كنه ادو
 "ىلا مت لاقب : ردهنسانعم كم روب بوتروا ىبهنسنرو ةمامغلا هما رضتمو ه

 2 رج بکا اذا انمو مغ لوقت ردهنسانعم قلوا یس آ هلیس هدایز نوکو هاطغ اذا |

 یا "من ةلیلو م موب لاقب ردردصلاب فصو و قالطا هنوک یسآ كب مغو |
 هنسانعم قلوا روتسم هلا قیقر باح“ لاله قرهلوا ندنسانعم رتسو "رحوذ ۱

 ولبتروایشاب ربخریو قیقر میغ هنود لاحاا لوهحلا لع لالهلا مع لاقیردلمعتس»
 مجعتساازا لوهجایلع هيلع ربخا "مع لاقب ردلمعتسمهنسانعم قلوا هتسپ رسو مهبم |

 هغلاش ۲ تاک ممیزی قد روت (ماضنالاو) هدنن زولاعتفا (مامتغالا) ,

 لاطاذا تبنلا متغا لاقب :ردهنسانعمقغلیوب بولاغوچتوا مامتغاو "مغناو "متغاف ۱
 ( ماغالا ) ناف هًّاطغ یا همن لاقب : ردهنسانعم كفروب بونتروا ماناو رکو |
 كجا امو ىب كتا امو ىل كجا ام لاقب : ردهنسانعم كمليا كانغ هل مسك كنز |

 دشا اذا انموب مغا لاش : ردهنسانعم قلوا یمآ كيا وهو كنزحا ام یا لع |
 "ماغلا ) ةماغ اذ تراصاذا ءاعسلا تا لاق : ردهنسانعم قلوا ولدولب اوهو 2 یا

 ۱ ۸ موي لاض روید هتفوا یا کب یک م رد اعم | هلبض كم ( ماو

 تكنيغ (ةغلا ( هغو حک 7 یاو م هلمل لاش و عوذوا “ رحوذ یا مغمو ها ]

 كن هنسن ىس هلوفم مولطو میم یا هما لاقب روندهشیا میم ولتروا یئاب هلي |

 مومغم وهف لالهلا مغ لاقب رونید هلاله روتسم هلباحس ( مولا ( رونید هند
 روندهمدآ شمارغ وا هماکزو رونبد هربخ هتسب رسو مو قیقر ےہ 9 لاحاذا ا

 اوه هليضكنيغ (ةيغلاو) هلیضكنیغ ( یلاو ) هلا دمو هدننزو يح (ىبغلا)

 انعصیاةیمغلاو"یمغلاو ءامغلاو ىمغللانمصلاقب رونيد هنغلروتسم كلاله هلغماذوا قلقا |
 روند هدولب شايب لوق یلعردیفداعو هدننزو هاضس( ةمامغلا) لالهلا ةيورريخلع

 لولم ضعب دوخاپ تادا مان یدایالا دواد ی یا و رد ما و ما چب |

۱ 
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 ةللاو ) هلنبنعف ( غلا ) روئيد هدوس وبوق هلبدب دشن كيم ( مطفلا ) |
 | قوسلا لغ لاقب : ردهنسانعقلوابلاغ یس هبعاج توهش كمدآ رب هدنزو هفرق
 | یراشح یمفرفیآو روغوب ةساخ هلغو ةوهش بلغ اذا مبارلا بابلا نم ةلغو الف
 هدننزو لاعتفا ( مالنغالا ) هللام جاه اذا ربعبلا لغ لاقب : ردهنسانعم قوا

 | «دبنزو فنك ( فلا ) لغ ىع ربعبلاو لجرلا لتغا لاقي : ردهنسانعم لغ
 | تومش ردرالعاف مسا هدننزو لیدنم ( میافلاو ) هد-ننزو تیکس ( ميافلاو, )
 | ملغمو هچلغمو هلتفعو هدننزو هحرف ردهملغ یوم رونبد همدآ بلاغ یسهیعاجج ,

 | هنسنرب هبرسک كنءزم ( مالغالا ) هدنرلنزو تیکسو هتبکس ردیلغو ههلغو |
 | اذا ؟یبلا هملغا لاقب یک ی"وقم نوجعم ردهنسانعم كمروتک هنویش یدآرب |

 | قمراو,هنبدح ورباراچ شلرت نیب هدننزو بارغ ( مالفلا ) هتسلغ چه |
 | مالغ ردق هوا ناوج ندننوک یدلون لوق ىلع رونید هنالغوا نالوا هرزوا
 | هملغا یمج رولوا "دم هلکغد هدمدآ شمراو هنسهرک تلوهکو روئلوا قالطا |

 . (ةيمولفلاو ) ( ةيمولغلاو ) ردهمالغ یتوم هلبرمبک هلرانیغ رولک ناملغو هملغو*
 هدراویف زوک هدننزو ردبح ( لیفلا ) روند هغلمالغ ردرلسا ( ةيمالغلاو )
 . | تراص ةيراج لاقب رونید هزبف نالوا هبینشم هعاجو روند هنعبنموص نالوا |

 روید 4هغبولبف كکراو ردمدآ عطومریو روند هبهغب روقو ةلتغم یا (لییغ |

 یاد "یلیغ هلنبسن هنسفن رونیذ هبولناقلد قوج یجاص یصب یسهنروا كنشابو |
 تب وډ رولک هدهنیرلافعم یردمو طشم ليغ "یوغل ثيل ینعب راضعب و رونید |
 هنسانعم هسکو سک لیغو ردقلوا ليف هلاف نالوا باوص ردفعم نکل رلیدلیا |

 حوننب ماس نبا هدننزو رییز ( ملغ ) دحا یا لیغ رادلابام لاقب رولوا لنعتسم
 | یرهلوا هین ( نالغث ) ردپسا كنصرارب هدننزو منم ( لغت ) ردمالسلاهیلع

 ۱ نالوا هدنن نوی هللا شاب هلبعق كداصو تكنيغ ( ةيصلغلا ( زدیدآ عنصومرب ۱

 | لزق هلا لد كجوک لوق لع هلبخ كرانیس رلرید ینا نسکس هدیکرت روند هنا
 | هت شاب كنکيلد زاغو دوخاب روند هب هج مو نالوا هدرب ینیدشواق كکيوا "

 | كناسل دوخای رونلوا ریبعت یثاب كوکوا هدیکرت هکهلیس هدقرحو براوش روند |
 | | ىلع ةرجلاوا قنعلاو سرلا نيب معلا وهو هتمصاغ یکتشا لاقب روند هنکوک

 | ةمطلغو ناسللا لصاوا هندقرحو هبراوشب موقلللا ضأروا ؛یرلاو تاهللا قنلم أ

 رکذرولوا ردصءو ردهتسادع« تعاجو هورکو ردلمعتسم هتسانعم ءاقرشو ةداس

 | كمدآربو هتمصلغ .عطق اذا همصلغ لاقب هنسانعم كمك ییهمصلغ نانلوا
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 فعنم كمدآرب هدتنزو ماج رحا هلا همجم نیش ( ماشنرغالا ) اهادا اذا
 لاقت : ردهثنانعم مک یرحا بولجا ینراق بولوص ینا تكنسهدوک ندلازهو |

 هلا المهم یاط ( ینامطرغلا ) هْنطب صجنو ههل لبذ اذا لحرلا مشنرغا

 یا "ینامطرغ یف لاقب رونبد هب ولنق یلدرېلد هرهج بوخ هدننزو یاوفنع
 ) مزوغ ( روند هرک ذ هفشح فدشب ز و رقعح هافاف ) مخ رغلا ( هحولا نسحلا 1

 كنيسو كنيغ ( ملا ) رده رقرب هدنتساضف تازه ربش هدننزو مروک 8
 هغلناسط و صو و زون نادك هغلوک ارق نالوا ض راع هنزو اوه دایعق ۱۹

 ةربغلاو ةوبهلاو 4لطلا . طالتخاو داوسلا یا مسغلا اذهام لاقش رونید |"

 مس لاق ا هسادعم قوا وک ارق ك یک هد زو موه ) موسغلا ) 1

 موس هل رسک كوخ ماقالا ) ظا اذا لوالا بابلا نم اموضغ لبللا |
 ( مسغلاو) هلیصف كنهرمه (م اسغالا ) مسغ ینعع لبللامسغا لاقب : ردهنسانعم |
 باڪس م عطق یا مسغو مایسعا ءاعسلا ىف لاق روید هنب رلهراد دولب هد زو در حص ۱

 لاق : ردهنسانعم كلتا اظ هلوکس كنهمجحم نشو یصف كنیغ ( یتخلا )|
 ردبدآ یداورب هدنضرا ةارمس مشغو هملظ اذا والا بابلا نم اعشم یلاولا همش |
 لاش : ردهنسانعم كمروس نارطق ندر هنسهلج بویعد لیلعو عاص هرهودو |

 یجوطواو هیفسو هحح ىلع هبصب هانه اذا یناشلا بابلا نم اعش لبالا قغ |
 هنسانعم بلا نوط وا قفنآ اهفنک لمأت ی بویقاب هنسو وکو هنس وا یقو هک | ۱

 رکفو رظنالب هيلع ردقام لک عطقف اليل بطتحا اذا بطاا مثغ لاقب ردلمعتسم |
J)هغلنا رطق ندر ىس ەلج بویعد مقسو تو یرلهود ردعسا هلنیتعف ) مشفلا  

 ےتاےف (هیمشعشغلاو 2 یوشعلا ( رددآ لحرر هدننزو ردنح ) مشیغ ( روند ۲

 لوش هدننزو لحرفس ( مشعشغلاو ) هدننزو ربنم ( مشغلا ) ءاشمو ةارخ |
 بوردلاص هنشاب یدنک نامه بوبعا تناعتسا ند هسکرب هکر ونید هروالدو ریلد

 قوج یغاربط هکرونید هرب ظیلغ لوش هدنرانزو جرب زو رفعج هلا همجعم دانم |
 شمالتح اعاج هکرونبد هفعلاب یروق لرقولزوا لوشو هلوا ناقشبایو قشو و |

 ( یططخلاو) هدننزو بشرق ) مطغلاو ( هدننزو "فجه ( "طلا ( رود ۱

 شیکک یلق راد هلصوحو لد ایرد مظغو روشبد های رد میظع هدننزو لج رفس
 روئلوا قالطا هریثک عجو قالخالا عساو یا مطغ لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ

"Ua TS 

 "وذ ىا ةيمشعشغو ةمشعشغن وذل هلا لاقب : رد هنسانعم تعاكشو مادقاو تأرج |

 !هلوا نعردنودزوب.الصا هد هسنا كانرطخو لوهم ردقنره ند هن یبالبا 19 8
 ؛(مرضخلا ) هوش هدا رف ةت اف هسار ترا ناکا ادا منعشغو منفموه لاق

 :نالوا رولیموکقیا نکرروببولوا قشموب یکجرکو یک شاط یکفوک لوقیلع هلوا " ۱ ۱



 آل رخ ی و
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 || لبجرب دوخاب عنمومرب هلثیتعم ( مذغوذ ) بشعلاو لقبلا نم ىب ةركتم ةعقاو
 | «راهنست شعشهشب تاف تاق هنبرزوا یرب یرب ندنیعججمو تراک )۳ ماذفلا ) ردیذآ
 لاب : ردهنساذعم قغاد یماعط هدننزو لعفت ( مذفثلا ) رد هیذغ یدرفم رونید
 زسلزو و لک یبهنسسن رب هدننزو هجرحد ( ةمرذغلا ) همعطن اذا "یشلا م دفن
 افارح هعاپ یا ءےمذغ یا ؛یشا مرذغ لاقب : ردهنسانع» قغاص هدرام بوبانا روا

 هدننزوطبالع (مراذغلا) طلتخا اذامالکلا مرذغ لاقب : ردهنسانعم یع؛راف زوس و

 لاقب روند هبوعلوا .قفنا امغیکو ریثک یا مراذغ هام لاقب رونبد هبوص قوج |

 | معلتود درو بویلکربا السا هدننزو جرحدن ( مرذغتلا ) یازجیا مراذغ لیک |
 | ايب فلح اذا انیع لجرلا مرذغن لاقي : ردهنسانعم كليا نيب نامه بويلبا |

 | جانفنسا فرج یمرغو ردیدآ عطومرپ هدسنزو یرکس ( یرغ ) متعتتی ملو
 | كجو یرغ لاف روئلوا لامعتسا هنسانعم نیم هکر دهلکرب هتسانعم اما نالوا |

 | ردلمعتسم هبانعموب ید یموح هلااحو یمرع هللا هلسهم هکهتن ثدحو اما لاقباک
 | ناجیارک یلوکیا كنا هدننزو یرکس ( یرفلا ) یدنلوا رکذ هدنرلهدام هکهتن

 ۱ | كب هثبشرب هلیعف كنيغ ( مارغلا ) ةلبقث یا یرغ ةأرما لاقب روند هنروع |
 ]  ماديشو ع ولو یا مارع هبلاقب : ردهنسانعم ع ولوو صرح رونید هکلنوکشود
 ]  یلاعت هلوق هنمو حراشلا لاق ردهنسانعم باذعو ردهنسانعم كالو ردهنسانعم

 ۱ | هقشءدرد هدننزو مرکم ( مرفلا ) اك الهوا ائاد یا [امایغناک اهیاذع "نا]
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 | || دانفرک هنبد تلقلو بلارپسا یا مرفم وه لاقب رونید هبهتفشآ نالوا راتفرک |
 | ضیرح نوکشود كب هبهنسنرب و نیدلاریسا یا مرفموه لاقب روند همدآ نالوا |
 | لوهجلا ىلع همرغا لاقب حراشلا لاق علومیا هبمرغم وه لاقب رونیدهمدآ نالوا |

 | نویدمیا هلی وه لاقب رونید هبولجروب هدننزو ریما ( مرغلا ) مرغم وهف |
 هباس (ةمارغلا) هنیاد یا هبیمغوه لاقب رولوا دن هلکغد هنبحاص قحالآو |

 ۱ نالوا مزال یسلدا هدننزو مرکم ( مرغلاو ) هدنزو لفق ( مرغلاو ) هدننرو
 | اهژ ادا مزلیاموهو مرفمو مرعو ةمارغ هلع لاقب ېک تیدو نيد روتید هبهنسن

 نآرقتم هدنتهذ هسکرب هدننزو لیعفت ( مرغتلاو ) هل رسک كنهدمه ( مارغالا ) |
 ۱۲۷ هتلعح اذا هتمرغ لوقت ردهنسانعم كعدوا ییهنسن نالوا مزال یمادا بولوا |

 ریسفن هلینرابعار هتساوخ شدنکفا ناواتب هدبدالا ةمدقم یرمشخم زاید |
 اإ هيترا امراغ هلعحاذا همرعا هدحابصمو رولوا كعد یدندوا یلام ک١ هلکلیا |
 | .شلوآ دراو هدهانعم ییاوب سپ رولوا كعد یدتیا نویدم ینآ هلغلوا موس |

 ا  مزال یمادا هنتمذ هدننزو همالس ( ةمارغلاو ) هلیعف كنيغ ( مرغلا ) رولوا |
 ا  مبارلا بابلانم ةمارغو ام ةيدلا مرغ لاقب : ردهنسانعم كمهدوا ییهنسن نالک |

 اذا
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 هنسیدنک ("موئغلا ) ردندهناویح ءاشحا هک روند هب هنسن یرلکدید راب قرقو | ۱

 هلي أكنيغ ( ملا ) طلخم یا موتفم *یش لاقب رونید هبهنسن یشلتاق هنسن ضعب ||
 ردیعج كنهبق هک هنسانعم تابق ردلوک ام هک رد هنن یرلکدید یسهیام رتثپ

 نادریشوراب "قرف هک ردشلبا ریسقت هلا تحف هدنوب حراش نکل رونید ید ها |

 هدننزوهرطب ( ةقعلا ) ردقفاوم هحراش یاب هلکنا یهفغ كفلّوم رد رلکدید

 بارطضالاو لاتقلایا ةْيلا هذهام لاشه : رد هنسانعم لاتف و هشتف و شروش

 دبوص نایلوا ولتط ردیعجب جن هک ردیولقم جون هلبض كنيغ ( موجغلا )
 ردشلوا دراو هدنناونع موم هدنرعش كرعاش مان مت ةاظنح رود |

 همدآرب هک هنسانعم ملغ هل ئوکس كنەمجعم لاذو یصف كنيغ ( مذغلا ) ق
 ىع لوالا بابلا نم امذغ هلام نم هل مذغ لاش ردکمریو سدقن لام هعفد

 رکود بویع هلادآ لوقیلع كم لراه لراه هاضرح و هرش ییهنسن رو مع
 عبارلا بابلا نم امذغ همذغو همذغ لاقي : ردهنسانعم كم هناخاتسک كرەجاص

 هلا مذغ هدننزو لاعتفا ( ماذتغالا ) ةدش و ءافجوا ةمهن هلکا اذا لوالا و
 به یندوس كنساا کشوک هود و همذغ ینعع همذتغا لاقی ردفدام هدینا یانعم
 (مذغنلا) هعیج برش اذا هما عرض یفام لیصفلا مذتغا لاقي : ردهنسانعم كما
 هکر ونبد همدآ ناهنا و لوکا هدننزو رفز ( مذغلا و ) هلیسهیش لعاف مسا
 ( ةمذنخلاو ) هلبرمسک كنهزم ( ماذغالا ) رديا لكا *یبش ره یک رغص
 لاقي : ردهنسانعم كعا یئدوس به كنسانا شوک هود یندو هدننزوهحرحد

 هنامر ( ةماذغلا ) هعیج برش اذا همذنغ و هما عرض یفام لیصفلا مذغا |

 ) مذغلا ) زساه ردماذغ یعجج ردنان رب ندنعون ضج ندنساعرم هود هدننزو
 یتوا نانلوا رکذ هدننزو هنیفس ( ةعذغلا ) ردیدآ توا ر یخد و ةلنیتقف ۱ ۱

 هکر دندانعم ویو ةعساویاهءذغ رتبلاقی رونید هبویق شیکک و رونید هضرا نروتب
 تیاغب یتعی هنسانعم هردص و هعاب بحر ق قلا رارد تئشام نالف ةعذَغ ف قلا

 ردبا لمحاو فطل نسردبا زاین و فیلکت هنره هللوا لدایرد و لمع“ و مرک |
 رد هنسانعم هلک هدننزو هرم ( ةمذقلا ) رک دیساک ردهتسانقم هنذغ همدغو
 هرب قوج یا و هزبس تیاغب رولوا ردصم و ةلک یا ةمذغ هنم تعسام لوقت ||
 هدننزوهفرغ( ةمذغلا ) اهواصا اذاةم ذغ ةمذغلابا ومذغ لاقي هنسانعم قمارغوا ||

 هلام هراب رب و :ردک ةربغ یا ةمذغ هنول ق لاعبي رونید هغلزو قتمارق ندناولا
 هدولناصق هدنوب روند هدوس قوح و هنم ٌةعطقیا لالانم ةمذغ هاطعالاقب روئید

 نددحیجو یراح همذغو هدننزولبح رولکمذغ وهدننزودرصرولک مذغیعج ردزیاچ ۷

 یا ةيذغو ضرالا نم ةمذغ یناوعق و لاقی رونید ید هعذغ رونید هضرا نورین "
 ڪک ———— سس سس
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 هدننزو ناشطم ( نایهلا ) ةي ناك اذا مبارلا و یناثلا بابلا نم ةو اك
 تبهذ اذا ناا ناپ لحر لاغب و ردیبع ینئؤم و روئید همدآ یهنشم كب هدوس
 دوس و بولاق مورح نددوسس بولوا كاله یرلهود ینمب هنآرما تنام و هللا
 ېک كمرونک وص و قناص دوس كرایودب ارز هدکدلیا تافو یسهجوز ناناص
 قلق جاتح هدوس هدننزو هماقا ( ةماعالا ) رلردبا تيشمت یرلناوسن ینرانمدخ
 قبیاوه ماعاف نبل ریغب هکرت یا هللاهماعا لافب رولوا مزال هدانعم وب و ردهنسانعم

 لاقپ : ردهنسسانعم یفلازا یرادوس بولوا كاله یرلیشاوم كموفرب و نبل الب
 هدب رک كنهود ینعی كلام هلك كنيع ( فعلا ) مبل "لق اذا اوماعا
 لاعتفا ( مابنعالا ) لالا رابخ نم یا ةيعلا نم هاطعا لاقب روند هنبرلالعا و
 ةهعلإ ذخا اذا لحرلا ماعا لاق : رد هنسانعم قلا ینسهدب رک كلام هدنزو
 رابللا یا هلک مایعلا ارس لوقت رد هنسانعم ران هدننزو باس ( مایعلا )

 ردهنس نالوا ولتنحم و تدش دارم هک رونید دبهنس نوزوا هدننزو میقم ( معما )

 لیوط یا میعم ماع لاقب
 ۱ هنکلپسا تياغب كناوه هدننزو منك ( متغلا ) (۰ ةمجعلا نینلا لصف ۰)
 انعقو لوقت هلوا هدنسهحرد كليا كالح بودلاکو یناویح و ناسنا هک روند
 ۱ هکر دیندار و هدننزو هم ) غلا ( سفنلاب ذخأب داکی را ةدش یا مغ

 هدننزورجا ( منغالا ) قطنلاق ةمحت يا ةععهیف لاق ردفلنقتوط نالوا هدناسل

 رونیدهمدآنایلوا ردتقم هادا هلناب و تحاصف یعالک رب الصا هلغلوا همحم هدنناسل

 .هبهقغو هلی كنيغ رولک منغ یعج یک ءاما و دیبع ندبا تفلا هللا ناسل زونح
 ,ندنخیدلوا ویوف كب مغو متغا یا ی لجر لاقب روند ید یھ هلتبسن
 نی یا ی نبل لاقب رونلوا قالطا هدوس نایلوا یسیدرمشاخ هدکدکود هباق
  ضایحفعقو لاقب ردندنباقلا مولوا هدننزو ریبز ( تغ ضایح ) هبصل توصال
 | هسنرایز ردق هجردناصوا یمدآ رب هلیرمسک كنهرم ( ماتغالا ) تام یا تغ
 (ماتتغالا) لع یتح ايم رثكا اذا ةرايزلا متغا لاقب : رد هنسانعم كليا تمزالم

 | (منغالا) مخنااذا لجرلا متتغا لاقب : رد هنسانعمقلوا التماو همت هدننزو لاعتفا
 | مغا رعش لاق رونید هحاص نالوا بلاغ هنداوسیضاب هدننزو رجا هللا هثلثم یا

 | هفلزو قتمارف ندناولا هدننزو هفرغ ( ةغغلا ) هداوس ىلع های بلغ اذا

 كنيغ ( ملا ) اهوحو ةقرو یا ةغغ هنول ىف لاقب روند هنول هیبش اکا و
 ۱٩ مثغ لاقب : رد هنسسانعم كمربو لام العا و سیفنرفاو ندرب همدآ رب هلیغف |

 | هدننزو هنیفس ,( ةبثغلا.). ةدبج لالانم ةعفد همفد اذا لوالا بابلا نم ام

 نادربثهدننزو هحرف ( ةغغلا ) رلرابب ندهکرک رلیودب هک ردیدآ ماعط ولردرب

 قرق و
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 ةيابلاقلاق ردشمليا تراشا هثیدح وبثا هلکنو فلوم ردنرابع ندکلیا ریخات |

 [ادعاصفاالث و نیتنس رجشلاو لخخلا رمت عیبیه و ةمواعلا نعیبن] عیبلا ثیدح ق
 لاقو یرتشلا ضرا ىف لباقنم جرخم ام كماع عرز عیب نا برعلا ناسلىف لاقو
 فلّولا لاقو ةئالثوا نيماعل لرصشوا كلخ روا كماع عرز عيب" نا یرهز الا _

 هدننززولیعفت ( میوعتلا ) هرخت*وتو اثیش نیدلا ىلع دیزت ناوا كماع عرز غیبت نآ
 تم"وع لاق : رد هنسانعم قلاق شو هنسرب بوریو هویم هنس ر جاغا ید و

 بودبامانوط مانوط ینرلپاص نیکا شل و ةنس لمح ملو ةنس تلج اذا ةللا
 ةضبق ةصبف هعضواذا دصلا م وع لاق : رد هنسانعم قموق هنرزوا كنبر یر |
 هک وند هنسهب كراوس ندا روهظ ندوشرق هدارصع هدننزو هلاح ( ةماعلا )

 نوا قالطا هماع هجقدلوا قراص هدنشاب لوق ىلع رونروک هزوک ادتبا
 هښرزوا هدرلرېن هک رد هنسانعم فوط و روند هنمالوط قراص شاراص و

 هنبرب یرب یرلمولط هجئرب هک رونید ههنسن یرلکدتبا روبع ېک لاص بوب
 هلا لاص یو هدنسهدام مع فلوم رونلوا ربیعت كلک هدیکرت راردبا دن بوتاچ

 شذوا تمد هماع و رولوا ندرلمولط كلک و ندرلحاغا لاص ارز یدیشلیا ناب |

 هدننزوبارش ( ماوع ) ردیدآ كتب رب ( ماع ) ردماع یعچ رونید هتباص نکا |
 موع و ىلذهلا ةدعاس نب موع ردنداسا هدننزو ویز ( عوع) ردعضوم رب |

 كرکو راومه یک رزو هدوص هدننزو دادش ) ما وعلا ( ردرلهاع یراصنالا

 كريز ترضح ندباصا ماوع و حاس یا ما"وع سرف لاق رونلوا قالطا هنآ |

 لاصو قیاق و یک رونید هبک نالوابوکم هدایرد ( ماعتسلا ) ردیسا یردب ا

 كباجو رونید هبهنسن دیدش هدننزو ردبح ( معلا ) ردلماش هنسهلوقم كلکو |
 رددا عضوم رب و رونید هنککرا كناویح یرلکدید لیفو رونید ههقان هدنور و |

 كناهو كنيع ( نامییعلا ) رونید ههقا كياجیندو هلیصف كنيع ( ةمابعلا )

 هلوا رولاق بویبوا هدنرزوا لوب بویمروب هللا هچک _هکرونید همدآ لوش هلیعف ||

 قبرطلارهظیلع مانیو جلدبال یاناسییع وه لاقب ردقجهلواصخش هبلوچ یجوقیوا |
 یمییع لحر لاقب روند ههنسن نوزوا و یربا هدننزو یردیح ( "یمیعلا

 روند هنکوک كحاغا سح رب هدنزو روقبط ( مویعلا ) لیوط م یا |

 هحرحد ( ةمیعلا ) ردبدآ عضوم رب و رونید هنابنخس لقبصم زودیود و لزق و
 هزمه ( همهع ) عرسا اذا لحرلا منع لاقی : ردهنسانعم كلتا تعرس هدننزو

 توهش نالوا هدوس ةصاخ هلیصف كنيع ( ةيعلا ) ردیلع لجر رب هدشنزو
 ةهع هلاقب رونید هغلزسوص و نبللایا ةوهش یا ةع ىب لوقت رونید هیوززآ و |
 ماعب و عب لحرلا ماع لاقب_رارولوا ردصم هدراانعم وب هيعو معو شطع یا |

 ۲۷ ) عبار 3
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 نيالا یا ممتم سرف لافب هلوا شا ردف هننبنم و بولوا رغص یهیسا ما
 ةيسانلا تبن ىلا شاببلا ردحما ماهلک هتبسا تشیاوا قنعلا نود ةماهلا

 | :ردهنسانعنلغوج هنپ هرکسندفدلازآ یرکسع كربمار هدننزو هلزاز (ةمعم) |

 | ردیدآ كنوناخ رب هدننزو یح ( ىع ) ةلف دعب هشيج رثک اذا لجرلا مع لافب |
 | لجر رب هدننزو مرکم ( معم ) ردبدآ هدلب رب هدماش هدننزو نابف ( ناع ) |
 ردپسا وراد یرلکدید یناق شادرف ییا هدننزو رفعج ( مدنعلا ) ردیدآ |
 لزق هکردیدآ رجش رب صوسخم هزاج هلنیتعف ( معلا ) ردیعسا عقب لوق ىلع |

 لوفیلع راردبا هبنسشن اکا ینراحوا یرلقمرب یهنف كنهبوبحم رولوا یرلشع

 هدراغاب هکرونید هطوبخ لوش و رونبد هنبرلحوا یرللاد كنجافا یماش بوئرخ |
 | رونیدهننکت كنجاغا نالیفم و رولیراص اکا یرللوق درلهعمآ نالیپاب تیورک

 | ردیدآ لجر ریو روند هعون رب ندرلک یراکدید غزو هغو ردهفع یدرفم |
 :ردهنسانعم یقمالئوا 'یروبزم رج یکیدبد منع ناوبح هلیرسک كنءهزمه (مانعالا) |
 ] نالوا هدنغادود كناسنا هدننزو هرم ( ةغلا ) معلا تعراذا ةيشالا تغعا لاقب "

 یک لآ لک هدننزو "یرغ ( غلا ) "هفش یا ةغع هتفش یف لاق رونید هفیراپ |
 "یفعهجو هلامالغ تیر لوقت رونبد هبوبحم ؛رهج رظنعشوخ و بوخ و یزمرق |

 ( مع ) رونید «هنبروف كکرا هدننزو موصیق ( مونیعلا ) رجا نسح یا |
 || روید هشجوا قمرپ یلانق هدننزو مظعم ( معلا ) ردعضوم رب هدننزو ردبح
 ] ؛ددهنسانعم كەزوب هدوص هدننزو مون ( موعلا ) بوضخم یا منعم نانب لاقب

 هنسانعمكفک بویرو هبهزود رن یکو هود و ج اذا اموع مومی ءالا ق ماع لاقب |

 كحوربهلب كنيع ( ةموعلا ) تراساذا ةنيفسلاو لبالا تماعلاقب ردلمعتسم |
 ااد رولوا هببش هنشاق كزوپ هایس كحو وب هدننزو درص رد موع یعچ ردبدآ |
 یجب رونید لاس هدیسراق روند هل هدننزو لاح ( ماعلا ) رزک بوزوب هدوص |
 ۱ هکر بد حراش ادیکوت م"وع نونس لاق و "هنس یا ماع هيلع م لاش و رد ماوعا |

 . هنکیدلیآ ریس و موع هدجرب یکیا نوا كدهبهنس مات سش رد ذوخأم ندموع ماع ۱
 نالوا باوص ردطلغ ون هکر ېد حراش رونلوا قالطا هرابن ماعو یبنا رد ینبم |
 ۲ نیاخهنس رب بورو شع هنس رب جاغا هدننزو هلعاغم ( ةمواعلا ) ردقلوا مایع |
 ۲ يجو ةنس لمح 1و ةنس تلج اذا ةلخثلا تمواع لاقب : رد هنسانعم قلاق |

 اإ لوشو ماعلاب هلماع اذا انالف مواع لاقب :رد هنسانعم قغوط هلاقلاب یراکتمدخ و
 3 هنس كمدآ رب ینیکا كلان وب دارم ردشلوا دراو يعرمش ی هاتف هک همواعم

 نيد هدشتمذ كنودم دوخای ردکلیا عب لباقم هننیکا قجهلوا لصاح هد |

 غلبم زارب هرزوا ینید رادقم هلغلوا ررفتم |
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 هرجا لو للا هوا رب بونب : بوت یک قلا هک رونید لاس یک هماع ردقلوا | ۱
 ةماع لاقب ردیلباقم هصاخ هلا دیدسشت همام و رولوا ذوخام ندموع هماع هروک |

 قمراص هماع. هنشاب كمدآ ارب هدننززو لیعفت ( میستلا ) داف( نی شا أ
 هنموق هسک رب و ةمامعلا هيلع تفل یا لوهحا ىلع هسأر ع لاق 2 وب هات

 ۱ نالفمع لاقت رد هدنسهلزنء ,یجاب كیرع هماع اریز ارد هتسانعم قفلف سر و دیس

 | یغرا اذا نبللا مع لاقب ; رد هنسانعم كعنلکویک دوس و داوس انا ا

 هک روند: هنتلاحو تليه قم راص قراص ردعون ءان هلک كنیع ) )|

 هدننزو ریما ( یمعلا ) ماتعالا یا ةمعلا نسح وه لاش روئلوا ریبعت شعراص | |
 رک یا/ مع یش :لاقب .مدننزو بتک رد م2 ج روند یش نالوا مک ور 1

eرد دآ عض رم  ET eمھ كتعاج و موق رب و رونید  ! 

 ا مع وه لاق رونید هنسهدازینک نالوا صل او تب

 مع هيف لاقب روند هغلناوارف و هغلفوج ردعما ندسلوا یانعم تكنيع هلنیتعف :

 هکلکوسی نالوا هدنراتفلخ و هی كراس و كناسنا و عاقجا وب ةرثك یا |"
 مع ما لاق روند هون نالوا “ماع و "مان اقلطم و روند هکلیربا و 3

 یتعفنمو ريخ هسکره و رولوا عجب مسا ندهماع نالوا یلباقم هصااخ و ماع هاتیا ||
 هنیفس (.ةیمعلا ) رک ذیساک یک مم رونبد همدآ عافن ولریخ نالوا لماش |[

 هدن رک ذم روند هب هنشن دنلبالب ولیوب نوژوا هدننزو هاج ( ءامعلاو ) هدنن زاوا 11

 لیوط یا معا لو لحرو ةلئوط یا ءاعو ةميع ةلخ و ةيراج لاق رونید ما

 ردیوک ذم كنظفل ءاع هرزوا روکذم هجو ( “الا ) هلیعت كنيع رد یعجج

 . نوزوا هدنزو ,روفعب ( مومبلا ) ظیلغ یا مآ یش لاقبا روند هثبش نیلاقو
 ردیعج ندنظفل میع هلنیتعط ( علا ) لیوط یا مومی تب لاقب روئید هتوا ||
 هعسج ماعیا همع ىلع یوتسا لاقش هنمو روند هبایشا نالوا لماک و ماتو او زا ۱

 لاق : ردهنسانعم قلوا لماش ههلج هدننزو موجه ( مولا ) هبابتو هامون |
 ' رديدعتم هلبصف كنيع ( ملا ) ةعابإلا لع اذا لوالا بابلا نم امو "ىلا "مع" ۱

 هل ممک كيم ( ملا ) مهاعش اذا "اع ةيطعلاب مهع لاقب : ردهتسانعم قلق لماش ||"
 .معم و م ۶ وه لاقي روند همدآ عافن ولریخ لماش یریخو "رب هسکره یک ع

 ۱ رونید كلوي هبرمسک و هلي كنيع ( ةيصلا ) هلقع و هربخم معيريخ یا, ا
 ۱ (یملا) رونید هناعاچ هدنک ارپ هدننزو ماج , ( ماعلا ) ربک یا ةبع هب لاق ||

 لاق : رد هنسانعم صاخ یربصق هک تن ردهنسانعم مع هدننزو "یف هلیع كنيع" ر

 ۱ |, قالطا ها لوش ,هدننزو مظعم ) معلا ) صاخ یا سا اف یا یع لحر ۱

 أ الی قلم هدنن وی تولوا ضایب یٹاب یک شم راص یقراص هکروتلوا
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 ۰ هوم سو توس س

 |[ ىتروصەم ابا تراب هکربد مرت« ۱۳۳۵ هداز یاد ولغ وایئادن رف كنهع

 دیز ییدادنرف رم ورع و جور و رغ شادن رف زمف لدیز الثم راشلبا مهر

 1 هال وا هلدب ز یشادنرف زق هلدبز هل وا لساح دالوا ندنر ره بودبا جور

 هدیچ رلرولژا هم انبا رلیدنکو رولوا هع هنلفوا لورع یشادنرف زبف ورم و
 ۱ هننایب باح راش رایدلپا لبوات ود ردهدزاوح عنم هکلب ردلکد هدیقالطا منم مالک

 تفاج و یہا ردفح هلوا توبا لوعت هکرد ذوخام ندنسانعم لوعم م هروک

 ٠ ردیدآ مدحوم ر و روبد هنع وپ كنس ەلوقە راجو كغلتواو رونید هب» رنک

  رددا روا انش مان ىلا ةشاکع ردیدآ .هیرق رب هدننب هنکاطنا هللا بلح و

 | نالوا یردب هلببق ریو ردنغل هده هدئوب روند هنیرلحاغا امرخ نوزوا هع و
 هدي ۴ هکینید راشعب و رارید نوبع هنقلخ هلببق ردیبقل كنهلظنح نب كلام

 غواص .دنبلد. هشاب مع و ردیوسذم هنظفلیع هکایوک نوا قرف روند نويو
 ٩ ( ةعوملا ) ةماملا هیلع تفل یا "اع لوهجلا لع هنسار مع لاقب : ردهنسانعم
 ۱ | ةموعتمعدفلو اکا لوقت رد كنس انە یقلوا هحو# ردردصم هلص كنيع

 | رذک هلیرسکو یف كنبع وى كيم ( ملا ) اع ترص یا عبارلا بابلا نم
 ماعالا رک یا مد و مم لحر لاقي روند همدآ ماعالا ۶ مدت دوحای ماعالا

 كم“ ی و قمرغاچ ود 7 ی :یدآ رب هدشزو لمفت ( معتلا ) مهبرکوا

 | ؛ ردهنسانعمقع راس قراص هشاب و اع هنوعد اذا ءاسنلا هتممت لاق : رد هنسانعع

 | تانندبا هجو یمدآ رب . ( مامعتسالا ) ةماسعلا سبلا اذا لجرلا ممعت لاقي
 | لاقب::ردهنسانع۰.قمنراص هماع هشاب و "اع هنذخما اذا هنممعنسا لوقت رد هنسانعم
 | هیزق رپ «دنساضف بلخ هلرسک كنيع ( م ) ةمامعلا سبل اذا لچرلا متسا
 | «دکتج هدنزو هناك ( ةمامعلا ) ردلکد روکذم “ع نالوا نیعلا حوتفم رديدآ

pe FA۱ قبشا ی  

 ی روباک ماعو ماع یعج روند هغ راص نالی راص هشاب و هنسانعم هضنب رونلوا

 | راریدەتماع یترا هد رب باجمد یدلوب شیاسآ و هافر و نما نالف رابع و هلن رسک

 هثیش نانلوا ربعت لا هماع و رولوا هدنماکنه طاسبا و افص هعاع ءاخرا ارز

 || ینو رحهلکنآ بونب هنتسوا یکقیاق هرکصندقدلغب بوناچیرلحاغا ۳

 ] (اقعال) العرب ةدودش,نادیع یهو ةمامعلا ىلع ربلا ربع لاقب رلردیا روع
 سبلاذا لجرلا متعا لاقب : رد هنسانعم قغراس قراص یند وب هدننزو لاعتفا

i EES ۱هات  rتراو را اذا نالا 7 لاق  ] 

 بخ نالوا اوم دوغاپ هلم دیدشت ا ) RE ا 7
 دیدم وع ۔ء د هس

 ۱ ردقلرا
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 ناتق یغلامرخ هدننزو روفصع ( موجلعلا ) ردندآ ل هدننزو رشت ا

 رونید هنتهظكنهصک و روند هبوص قوج كبو رونید هبهغبروق كکرا و رونید

 هبیوهآ ای هرقو رونید هکحوب نانلوا ریسبعت هنکو رونید هنسهفلاط كزکد و
 د هنسیک غاط و رونید هنچوق نویقو رونید هنشوق هود كکرا و رونید
 ردندآ شوق ساح ر و روند هنککرا كنشوق زاق و روید هزوکا هحوق و

 (ےلعلا) رد ےج الع 3 1 هنسالعا و هدب رک لوقیلع ههود دیدش و زواپ و

 بوط رد 3 لعاف مش | .( علما ) روند هيس نوژوا هدشننزو رفعح .

 هلا همججم لاذ ) زر ) مک ارتم یا ماعم لمر لاقب روند هشنغپ موق

 مال یهنسن یدک هنلا زون همدا صیرح و لوک ا لوش هدننزو یمقلع

 ( مقلعلا ) هيلع ردق ام لک اپ صیرح یا "یذلع لحر لاش هلوا ردنا لکا
 ملت و یجآ اقلطمو هنسبانعم لظنح رونید هننواف لهجوبا هدننزو رفعج هلفاق ۱
 هوصیتا كب و هتسانعم هم هقین روند هنشع ردس نالوا ییا و روید هبهنسن 1

 هدننزو هجرحد ( ةمفلعلا ) ةرارم ءالا دشا وه و امقلع برش لاقب روتید |
 هلفماق هنسنیجآ هماعط و ار ناک اذا 'یٹلا مقلع لاقب : رد هنسانعم قاوا یجآ و |

 یصلاةمقلع ردندیماسا همقلع و هما اذا هماعط مقلع لاقب : رد هنسانعم ققحا ||
 هدلب رب هدیرغم همقلع و ردرلعاش هئالع نی ةمقلع و لحقلا ةدبع ن ةمقلع و /ا

 كنيع ( ءامقلع) ردیدآر بش رب هدنبرق سببلب هلیحتف كنيع ( ةقالعلا ) رديدآ |
 2 هبود دیدش و زوای هدننزو روفصع ( موکلعلا ) ردعضوم رب هلی |
 (کالعلاو ) هدننزو ذغتق ( مکلعلا ) رونید هوم و رکذم رونید هناوبح |[
 كنظفل الع و رد هنسانعم موکلع هدننزو رفع ( مکلعلاو ) هدننزو طبالع 1

 (ةکلعلا) رددآ لحر رب هدننزو رفعح (مکلع) هلیصف كنيع رولک الع یج ||
 اذا ییعبلا مکلع لاقي : ردهنسانعم قلوا كو یروا كنهود هدننزو هحرحد | ۱

 (مهالعلاو ) هدننزو لحدرح (مهلعلاو) هر و "بش ر (بهلعلا) . بانی
 ا )روند هود نامزیدو یربا كب هد زو طبالع |

 رولک هموع و ماع یعج رونلوا ریبعت هحوع هکرونید هنردارب كرد هلیدیدشت |
 رولکنومعا یا عج و ھی و یا تنور رولک او هلی كنيع ۱

 لا الو معانا امهلاقش و یاوخا یا یعاذه لوقت ردهع ینوم هلغیعضت راهظا

 “ع هروک هنلغوا كترکیدکی ردارب ییا ارز ةع انبا هل ةلاخانبا لوقت و لاخانبا |

 تبسن هنلغوا كنياد نکل رارولوا رلهدارع هلتبسن هنیربیرب یراوا و بولوا
 هلرکیدکی شادنرق نق ییا كلذک رولوا هداز هزنت یلغوا لشادنرف نق كنیاد
 هنلغوا كنهع نکل رارولوا هداز"هزبت هنبر یر یرلاغوا و بولوا هزبت هنلغ ۱۳
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 ۱ (ما) رولوا مولعم هلکنآ دصفمو تمس هک روند هبهراثم و ليم نالوا بوصتم

 ۱ نالوا بوصنم هدرللو و روند هرونس نالوا لساف یضرا یکیا ید و هیت

 یجب رونید هفاط افلطم لوف لم هغاط نوژوا و رود هناشن ېک هرانم و لبم
 نال هکر وند هباغت نالوا هدشاف و بو و هلرسک كنبع رولک مالع و مالعا |

 | یناشنرپما یاس و روند هغاریب و هنسانعم هیار رونید هغامتس و رلردبا بر.
 | اروند هنناشبذ و دیس كنغاجو موفرب و نوحټغیدلوا نناشن هدرکرس راس قاربب و
 ] لس وه لا : رد هنسانعم هنظم هدننزو دعقم ( لعلا ) رولک مالعا ىج
 || روئلوا لالدنسا هبهنسن رب هلکنآ هکر وئید هناشنو را لوش و هتنظم یا ریما
 ۱ رثا نالوا لالدتسا هلیسو یغد وب هدننزو هنامر ( ةمالعلا ) يک یناشن لوب
 اإ ( ماعلا ) ردهنسانعم همالع و لع ىخد وب هلیصف كئيع ( علا ) رونید هناشنو
 | | یغیدلوا یواح تکلف نطب لوف ىلع رونلوا قالطا هنافولخم عوج هلیعف كمال

 هکر بد حراش رونید هضارعا و رهاوح ۀلج نالوا دوجوم هدرخ كلف ریز عب
 یدحوع یفالطا ردیهلا یاوسام هک هناقولخم رد هنسانعم یشلا هب لعیام لسالاف
 ۱ رولکنولاع یعجج ردیتمم هنغیدلوا هلیسو هدنلالد هکلبب ینالعا و "لحا تاذ نالوا

 | ردعفاوریغ یکیدنلعج هلوئو فلا ینزو لعاف یریغ ندنظفل مساپ هلا ماع وبشا و
 | فرشادوخاب یکرا ملاعو بآ ملاعو ناسنا ملاع ردهلبرابتعا فانصاو عاونا یتیعجو

 سکرهییهنسن رب هدننزولعافت ( ماعتلا ).ردلوجم هنبیلغت كناسنا نالوا تاقولخع
 هام .( تامولعلا مالالا ) هولع یا عيجلا هلاعت لاقب : رد هنسسانعم كيثليب

 بارغ (مالعلا ) رد رغلا موب یرخآ هک ردنرابع ندننوک نوا ادتبا كنهجطایذ
 | روند هنشوق هجا و روند هناغط رقاچ هدننزو ران"ز ( مالعلاو ) هدننزو
 | هدننزو "ییارغ . ( الغلا ) هثسانعم ءانح رونید هبانق هدننزو راز م"لع و
 ۱ ۍکذ فیفخ یا "یالع لحر لاقب رونید همدآ ۍکذو دیشرو كالاچ و تسح
 || رونید هبایرد هدننزو ردبح ( ليعلا ) ردیسا لحر رب هدننرو دادش ( م"الع )

 ]| ردلکد لماح هچرک زولوا ءامڈرک دارم هکرونید هبوص نالوا لماح یضرا رکو
 | روید ههغبروقو روید هبوبح ندبکزانورت ولناج ولتا و ردلیفت» هحلیوا نکل
 ] كکراو ردیعا كلج ررب و رونید هیوبق قاروچ ییوص لوق ىلع قوچ ییوص و
 ۱ عرد روندههرز هدنزو ءارج ( ءاطعلا ) رونید ید مالبع هکر ونبد هب ااترمص

 ۱ ههع یا هلتعا لاقب : رد هنسانعم كليب هدننزو لاعتفا ( مالتعالا ) هنسانعم
 أ لجررپ هدننزو ربیز ( ملغ ) لاس اذا هالا تعا لاقب : رد هتسانعم قخآ وص و
 | ردع ا تانحرا رب هدماش هلق كمالو كنيع هدلوا ( ءاهعلانیهع ) ردیدآ

 ۱ هلا هثلثم یا ( مع ) ردیدآ كغاط رب هدنبرق همود هلنیتغف ( دعسلا لع )
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  كالاع نا مالعو ردنعج یلع و لا ءاهع هکر د حراش یک لاهح روا 4 1

 هنسانع « ےلع هلبا لقن هسماخ باب هلفلوا خو هکتد ام تفع ها ا

nl RD( مالعلا و ) هدننزو لیعفت  
 ام الع و نا iS : ردهتسانعم كمتر گوا هدننزو باذک هل رسک كن

E۱ ال روالد صوصحر نوا نالعاینسدنک یدنک هدکنح ینهانس و ۳  

 ( مالعالا ) ا ,اسب اھو اذا هسشن ست لاق e قلق یا

 نخیدلوا ی آ یدنک هلکنآ دا E قععا كوب نرخ aT ہک

 بر ایان ولمافوص هیلع قلعاذا سرفلا ٣ لاقب ردقملق تمالغ نوعا كم ردلی
 اذا هتشزعا لاق : ردهنسانعم كلا عضو یناشن كلروالد هن ودنک هدکنح تكازک

 ۱ س رد کرد ها كمر کوا هدننزو لعفت ( زعتلا ) برا اس ا ا
 | كملبا ماکحا و ناقنا یثیا ر و هملعتف معلا هلع لاقب ردنرابع ندقلوا روليب

 هدننزو هدادش ( ةمالعلا ) هئقنا اذا الا اعت لاش ردلمعتسم هنسانعم
 هحرز ( ةعتلا و ) هدننزو راز ( مالعلاو ) هدننزو الات ( مالعلاو )

 وه لاق روند همدآ اناد و ع هلیسهدایز هلل رسک كنا ) ةمالعتلاو ) هدننزو

 یه دهمالع هکربد حراش !دح ماع یا ةمالعت و ةلعتو م"العو م"الع و ةمالع

 ردینبم هیهدارا ینغیدلوا هیهاد هدشناد و لع کرک ردنوحا هغلابم دیکوت ءاه ||

 یا م"الع و ةمالع وه لاقت رونید همدآ رهام هدیسن م"الع هم الع و ینا |

 هدنصوصخ كلجكليب ردلمغتسم هدهبلاغم باب هدننزو هلعاغم ( ةلاعلا ) ةناست |
 هفرغ ( ةهلعلا ) اهلع هبلغ یا هربصنک هملخف هلاع لاقب : رد هئنانعم قتشزاب |
 لوقلع .هفلقبرب نالوا هدقادود تسوا هتاف (فللاو) هلنیتعف ( لعلاو) هدننژو 1

 هتفش ق قش یا ةملع و لعو ةملع هب لاقب رونید هقلقیرب نالوا هدتفرط
 اهم لحرا لع لاقب رولوا ردص, هداتعم وب هلنیتتف عو ابنناج دحاف وا ءایلعلا

 ˆ دوخای یغادود تسوا ردفصو ( رعال ) ةلع هتفش ی ناك اذا عبارلا بابلا نم
 هام و روند هنالوا قدر یغادود تلآ عفا هک تن روند همدا قبر فرطر

 كمليا ناشن و تمالع هبهنسن رب هليخق كنيع ( ملا ) علفالا ريغ اع الا لاقب

 تسوا كمدآ رب و همسو اذا ىناثلاو لوالا بابلا نم الع ةنلع لاقت : رد ةنساتعم

 یاثلا باسلانم اهم ونغش لغ لاق : رد هثساتعم كليا قیرو قمرای یغادود

 هناشن هدننژو هکوصضا ( ةمولعالاو )ا هدشزو هباضس ( ةمالعلا ) اهقش اذا |

 هتسیا هتمولعاو را .ةمالع هب لاقب زتساه رد مالعیج كنهمالع رد هتسانعم |

  Wرو پک RP ۰ نوا ناشن هدرللو و رونید هروئسو لصق نالوا هدننب شرع کیا دن الع و |

4 

 ب



۷۰ 

 | هدننزولبفن (میکعللا ) هلن كنیم رد مکعیمجج روند ههنس4وقم تبرش عب
 | اذا لبالا تمكع لافي : رد هنسسانعم یا غاب ثاف تاق بوروم هود ید وب
 | روند هنسهشوک نراف هدننزو | فرض, ( ةمكعلا ) مج ىلع ایص# تلج و تنس
 | هدننزو روبص ( موکعلا ) ةيواز یا تمالنماالا ةمکع بالا نظب ف قبام لافب
 هان وا نروغوط زاق هعفد رب و نالغ وا هعفد رو روند هو قحهباس بوئود

 یفرلکند كوب هدننزو لاعتفا ( ماکنعالا ) باغعم یا منوکع ةأرعا لاقب رونید
 ,نیباو وساذا اومکتعا لاقب ۰ : رد هنسانعم كمردشلرماربا نوصصا كنلکوب بوردلاف

 مکترا اذا*یشلا مکتعا لاقي : رد هنسانعم كك رب پوطروط و اهولمعل لادعالا |

 _ كنپسهدوک هدننزو ربنم ( مکعلا ) ردپسا لحر ار هدشنزو ریز ( ےکع )
 (همرکع ) معلا زاتکم ئا مکعم لحر لاش روند ةمدآ زاسنقط قصع ینآ

 | هلشرمت فرح كلذک قرهلوا فرمصنم ربغ ینعب قرهلوا هفرعم هدننزو هحرز
 نالیعسیق نم ةصفح نب همرکع و رونید هبیرقیثید لوق یلع هنچرکوک شید
 لاقب رونبد هنتملظ و داوس كنهچک هدننزو جریز ( مرکعلا ) یدیردب هلیبق رب
 ردهلیبفرب ندنسهلیبق یلب هدننزو طبالع ( مراکعلا ) هداوس یا لیلا مرکعالء

 عبارلا بابلا نم املع هملع لاق : رد هن سانعم كمليب هلرمک كنيع ( ملا ) ۱
 فيرعت هلناونع هرثال رم دنو رکفتب.*یثلا كاردا قفرعم هدراصب فلوم هفرع اذا |

 | رکفتلاب تفرعمو رد لهح یلباقم كملعو راکنا یلباقم تكتفرعم هروک هتناب ۱
 كبغارو ردشملیا صیصتت یفیدلوا عا مع و فیرعت هلتفرعم قح ىلع و بودا

 || كعد هلاهمعبهکلب زالوازئاج یبسن هیلاعت قح یلوق هلا هفرعی هلغملوا كملیب
 || نوسلوا یروضح كرك ردنرابع ندکمیب یتقیقح كئبش رب مع اریز ردمزال |

 1( هدهکلمب هرزوا تقد هجو مع و دابع مع نوسلوا یلوصح رک و يکیهلا اع

 33 باطن و مزاج هاقتعا كنیفاومو رک ذیسساک يک تتطق و روعش رونلوا قالطا |
 ردحومشمةراشالاب هدبغارتادرفم ,هکهتن ردافتسم ندیوفلیانعمیراغب رعت ەدهلبا |

 ناکاذا هسفن یفوهع لاقب : ردهتسانعم قملوا رولیب هسفن یف مدآ رب لعو یبتا |

 نالوا باوص نکل ردقلوا ندناب عمس یخد وب قابس یانعتقم هکر ید حراش رھ |
 ردهنسانعم یدلوا مع هسفن ق ردمزال روم لاثم اریز ردیسلوا ندسماخ باب |

 سہ رولوا لصاح تیلاع هلنلوا زینع هدنناذ هلتسراع و هلوا نم لع تفص نوچ |

 | هتسانعم نطفن و روعش مع و یبننا رولوا شلوا لوقنم هسماخ باب ندعبار باب |
 ناقنآ بهن ر و رونلهلص هلا اب هدانعم وب سپ رعش اذا هبلع لاقب ردلمتسم |

 ملا ) هنقنا اذا مالا لع لاقب ردیمزال تبع هکریلمعتسم هنسانعم كلا ماکا و |
 یک ءارعش رولک ءاطع یعجج هنسانعم اناد ردهسک نالوا فصتم هل اع ( میلعا و

  eسد ۰ ححح____ _____ >>
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 هراج كجرو یزغرق هلرسکو یعق هنرانیع ( ناو رقملا مقعلا ) هدناوو لزم

  ۳كنیع همقع و رونید هبو یرحرق اقلطم لوق ىلع راروتنروا ناوتن
  ۱یسخو مرکو فرش هدننزو یدرک ( "یضعل ) روند هشاخ هحالآ هل

 بيوم ركلاو فرشلا م دقلا یا "یمقع وه لاق روند هبهدازینک نالوا دق

 "یمقع مالک "لاق ردتغل هد هلا رسک هدنوب روید همالک جوک یبارضتسا و, شمات و

 لاصتفا ( ماقنعالا ) ردیفدارمو هدننزو بقاسعت ( قاعتلا ) ضماغ بیرغ یا
 ويقف رصتخم كجوک رب  اددحجم هدنناپ هدقدلوا بیرق"هوص نکرازاق ییویق هدننزو

  ۱رک | نوحا كليب ردیمولتط ردیهحا وص كنوبق یکلوا رد هنسانعم قمزاق یند

 | هدسنزو هلعافم ( ةقاعلا ) ,هیلبا عيسون "بودبا رفح یخد یتسهبق هسي ولثط
 تلیاتاکسا هدننزو لیعفت ( ےقعتلا ) همصاخ اذا هقاع لاقب : رد هنسانعم صا

  ۱ردیدآ یداور هدنزو هر ) همقع 3 هتکسا اذا همقع لاق : رد هنساتعم

 | ردفحهلوا یعولط راب ره ندعلطمارهاظ, ردنرابع ندنندوع كا رنقلا ةمقع و

  ( ۱هماقع یبا نن ىلع نب دج نب هللادبع و رددآ لحر ر هدننزو دباعم ( هماقع

  ۱یرقع ) رددنعبا هکرددایز نا هدننزوریز ( میقعلا ) ردندهبعفاخ ءاهقف (

 هانوکس تكفاکو یصف كنيغ ( کعلا ) رددآ عطوم رب هدنع هدننزو یرقع

 ڪڪ كلتيرش نکند كوب رد هنسانعم قمت بوکج هلو رب یعاتم 0
 | هنزوب یا, كناي هدنندب كمدآ مکع و بوش هدش اذا یناثلا بابلا نم امکع عاتلا
 قلوا عونع ندننرایز كمدآ رب و هبنج لخاد یا هنکع یکتشا لابش رود

 رظننم و هترایز نع فرمص یا لوا لم هنع لحرلا مکع لاقب . : رد هنسانعم
 هلج تورو هرزوا هسک ر و رظتنا اذا هبلا ےکع لاقب : رد هنسانعم قمل وا '

 كلنا هحوتو دصق هلح و ضرا ر و "رک اذا هيلع لاقب : رد هنسانغم كلیا

  ۱رد هنسانعم رخ ات بكعلورکو اھم اذا اذک ضرال مکع لاقب : رد هنساذعم +

 ى غاب تاق تاق یسهدوک بورو# هود و رخ ا یا هّجش نع مکعام لاش

 ماکعالا ) مصش ىلع امش تلج و تنم اذا لبالا تمكع لا :: رد هتساتعم (

 :ردهنسانعمكملیا مدراي هدنصوصخ قهلغب بوراص ینعاتم همدا رب هبرسک كنهرزمه
 بورانص یعاتم هل رسک كتيع ( مکعلا ) کیا ىلع هناعا اذا همکعا لاش
 هنمو ردماکعا یعجج روند هنکند كوب و رونبد هغاب یسهلوقم تیرش یرلقدلغب

 بودیا هغ وب هکر ونید ههنلسن کوب هقرا رب و هالدع یا ربع امکع امه لاقت

 وبقو رولک موکع یعج رونید هراوتشپ هدیسزاف هنسانعم هراک رارونلکو هنترص
 یبهفلاط ناوسن هکرونید :هتبچ یسهلوقم یلابن لوش و رونید هنخرح و هنسهرکپ

  Eبوراص یعاتم ید وب هدننزو باتک ( ماکعلا )  رلردبا عضو ین نزار
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 لوالاو عبارلا بالا نم اهفعو اهفعو افغ تیغ تمقعو ةأرلا تمقع لاش

 هلپسهف كنب ۰( رفعو ) ایفع تناك اذا لوهمبا ىلع تمفع لافب و سمااو
 يا یناثلابابلا نم امقع هللا اهمقع لاف : ردهنسانعم لبق ربسف رولوا یدهتم

 ؛ردهنسانعم ینلاف ندنکرح و ل۴ بوبروق یساضعا لسافم كمدآ رب و ایفع اهلمح

 رس ا قازا شو جل و ٹک اسو تسیاذا لوعغمل هاتبلایع هلصافم تمقع لاقب
 | رك كنار (( مافعالا ) تكس اذا عبارلا بابلا نم امفع لجرلا مقع لاقي
 | € میذعلا ) اقع اهلفج اذا هلا اهمقعا لاقب : ردهنسدانعم قلبف ريسق ید وب

 | میفع مر لافب روند هجر نابلیا لوبف لج هلاه ( ةيفعلا و ) هدنزو ريما
 ۱ | رولک مفع و مافع ىمج رولوا فسو هنوناخ شلاق ريسق و ةموقعم یا ةيقعو
 ۱ صو هلفلوا ٹنؤم مر هکرید حراش موفعم یا میقع ةأرما لاقپ هلی كنیع

 | هلفاّوا صاخ فصو هأرمو رولوا ,رکذم هلبرابتعا .ىظفل و ثنؤم ارظن هنئيأت
 | یمج كوب رولوافصو هدهبیدکرا نابلوا یدلو میقع و یبتا رولوا دراو رکذم
 | هدننزو یرکس رولکیمقعو هلک كنبع رولک ماقع و هدنزو ءامرکرولک ءامقع
 |[ تنطلس و كلم یرالوق میقع كلا ثرلبرع و هلدلوبال ناك اذا میقع لحر لاقب
 دلو و با هدننع یلط تطل و كلم ارز ردیتبم هغب دل وا عفا بسن هدناب

 ۱ | باس ینعی نایلوا عال مقع جزو رونلوا فالنا و لتق براقا یک مع و خاو
 | ریغیا قع جر لاقب رونلوا قالطا هلل نایلوا راطءا *یداع ببس ةلکمالا ادب
 | باح (ماقعلا ) رک ذپساک رونلوا قالطا هکنج نالوا دیدش میقع برح و مقال
 ۱ ۱ فسو هاتف و برح ېک میفع و روند هبینک نایلوا یدلو یغد و هدننزو
 . ]| قلخا یم یا ماقع لحر لاقب رولوا فصو همدآ یوخدب و رک ذیساک رولوا
 . | یم كنيع هدنو و رولوا فصو هنلع و درد نایلوب تئافا و ءرب هلتهحو ریو
 ] نالوا دیدش و واب بولوا کو ًاربیال ناک اذا ماقعو ماقع ءاد لاقب ردصفا

۳ 
۱ 

 ۴ مقع هدننززو بارع ) ماقعلا ( ةدبدش لزاب یا ماقع هقا لاق روند هب هقان

 1 ردبارکسع لاصیتسا هک.رولوا فصوهلاتق و برح نالوا دیدشو دنتكي یک ماقع و
 أ رولوا فصو هنوک ولتنحم و تدش و :ددش یا ماقع و ماقع و قع برح لاقب

 هال نکد عون رب و ردیدا قلاب سنج رب ماقع و دیدش یا ماقع موب لاقب
 | رغم بوراو هنسنقا لزکد هاکی و هاک ینالب هراق ناتلوا قالطا دوسا هکر ونید
 | ندندشحوق بوشمراص هنیرب یرب نامز رب بوقح هرشط ندزکد ماقع هدکدلبا

 | كق تآ هلبعن كيم ( ماعلا ) رلردیک هنبرلرب یرب ره بولیربآ هرکص
 | یفوصقریوف هلا یرلکیک هغروکوا نانلوا قالطا هدیرف هدنرخوم كنکیک هقرا

 ۲ ] رد قعم یرادوفم روند هناضاغمكلا لیخا اعم و روید هرلهغروبق نالواهدننی

 لزنم
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 لئام هنعایپ هدننزو رغ ( یمظعلا ) رونلوا ریبعت یککا نابص هکردەتخ |
 ردیبقل ینادیشلا نامعت نت بهك ( مظعلاوذ ) رونلوا قالطا هنیشوق نجرکوک أ "

J ۴هدننزو منع ( مظعلا ) ربهیحانرب ندنسیح اونربیخ هلی كنيع ( مظعوذ  | 
 (فعظعلا) مظعلا هیطااذاامظضعبلکلا مظعلاق :ردهنسانعم كءردب كيک هکپوک |

 اذا ةمظع انالف مظع لاقب : ردهنسانعم كمروا هنکیک كمدآرب هلبغف كنيع

 هرلبرع هدننزو ریپ ز ( حانتو ےظع ) دوخای ( حانت و مظع ) هماظع برض |
 هفرغ ( ةمظعلاو ) هللا هروسکم رم ( ةماظعالا ) ردیدآ بعلرب صوصخم |"
 كع ناوسن هدننزو هنر (ةماظعلاو) هدننزو هباتک ( ةماظعلاو ) هدنزو |

 یلیرغص بّرعلانیب ارز زونید هبهجوب یرلقدلغب هنبرلجق نوجا كفروک كوب ||"
 ( ةمظعلا ) ردیدآ عطومرب هدماش "هدننزو ماطق ( ماظع ) ردهلوبقم تروع ||
 نالوا رونال شوخ بودبا ظح ند هریبک تالآ ( ةموظعلاو ) هدشنزو هحرف |

 ( مظعلا ) ةميظعلا روبالل ةييتشم یا ةموظعمو ةمظع ةما لاقب روني هنروع 1
 یا قیرطلا مظع نم بهذب لاقب روناوا قالطا هنسدلج كلوب هانیتعف |

 ويد نوسعا ینسانا دعبنن هک رونید هنکشوک هود لوش ( موظعلا ) هناداج نم ||"
 فارشا كموق هاتف ( تامظعلا ) هلوا شتلوا رسک یک نالوا هدناسل ۲

 جرز ( مرظعلا ) میناداس یا موقلا تامظع مه لاق رونلوا قالطا هنناداسو |

 | رونی.هبهصکوکارق هدننزو جریز ( لضعلا) رونید هنسج نالسرا ةضاخ هدننزو
 | تابنرب لوق ىلع رونید هنسهراصع كرجشربو مظلا لیللا یا لظعلاف ءاج لاق |

 | هلواتیوچ لظع هدنادرقم ردبرلکدبد هسو دوخاب رونابوب هنسن هلکنا هکردیدآ |
 كب كني هدننزو جرحدن ( ظعتلا ) ردیسهراصع كنآ تب وچ هکر درسفم ||
 هدننزو هحرد ( ةمظعلا ) ظا اذا لیللا ضعت لاقب : ردهنسانعم قلوا وکارق ||

 | نکوچ هنیزوب اوه هدننزو ساطرق ( مالظعلا ) ردهنسانعم تملظ قلوکارک ||
 | اناوت هدننزو طب الع هلاف ( مهافعلا ) روند هفلناسطو هغلصو و هکلسس | |

 | لاق رونید هکنرید لزوکو شوخ ولتیهافرو روید هیهقا كالچو دلجو
 ۱ ( مقعلا ) هنسانعم دیدشو دغ روند هکرکس كيو شیعلا هیهافر یا مهاضع

 | هضراعو همرهرب هدنرلجر كناوسن ردهنسانعم قلربسق هلئوکس كفافو یمن كنيع

 | دلولا لبقتالف جرل آف عقن ةمره یهو مقع اب لاقب رازالوا لماح ندنخیدلوا
 | ید ندنفرط کاکرا ردشلتا وزع هجر کلی یعقع ببس فلوم هکرید مجرتم

 | هب یئید ینصو مقعو عحا ریلف ردشلتنا تب بابسا ردقزو دواد هدهوک ذب رولوا

 رد هجو خد رقع .هکهتن رک ذس اک رولوا فصو هد هککرا ردلکد صوصخ
 :ردهنسانعم قلاق ربسق نوناخ.هلیمضو یصف كنيع ( مقعلاو ) هلنیتصف ( فعلا )
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 زاس “داغ سافا باسإلا نم ةعاظعو املنء ؟ینلا افع لاش هننسانهع قوا

 e زازا ( ماظعلاو ) هدننزو بارغ ( مالفلاو ) هدننزو ربما ( ملنعلا )
 ایا ولوا هدسنزو لیعفت "( میظعتلا ) رونید هبهنسش كرز و ولوا رد رلتفس |
 قل هرب كيك كبك ییوبذمو هربکو همعفاذا هملنع لاش رد هنب رلانعم قاولواو |
 | هلیرسک نهم ( ماظعالا ) امطنغ امظع اهمطفاذا ةاشلا منع لاقب : ردهنسانعم |

 یهنسار و همظع ییعع همظعا لاقب : رد هنسسانعم یلولواو تیبا ولوا ید وب

 | هاراذا همظعا لاش : ندهنسانعم قغوط لوس و كليب كوب و كمروك وب ۱

 ةمعظا اذا امظء بلكلا ملغعا لاق : ردهنسانعم تمردب كيک هکب وکو اهبظء ۱

 قنوط ویو كل ویو كمروک وب ییهنسنرب ندوب ( مالفعتسالا ) هایآ |
 : ردهنسانعم قلآ یتموک كنهنسئر و امیظع هأراذا همظهتسا ناق : ریا
 ةعتما لا : ردهنسانعم كلبا كلربكتو همظعم هذخا اذا *ىشلا یظعتسا لاقب
 ۶ رد هنساتعم كلنا ربک بونلکوس یدو هدننزو لعش ( مظعتلا ) ویکتاذا نالف

 كل هنسنرب وردهنمانع» توخ ورک ردعسا هبط كنبع (یضعلا) ربکت اذا لج لا عن لاقب ۱

 .هرثکا یا همظعم یا همظع دخا لاش ردتفل هد يضف اض روند هنموک

 اذا همظاعت لاقب : EEE EHS هنسنر هدننزو لعافت ( مظاعتلا ) ۱

 ر لوا نعپ هيلا هفانسالاب یش مظعبال یا *یش همظاعتیال ماوه لاشو هبلع مع

 توخو ربک ردرل هفلابم ٌهغیص هدننزو توربح ( تومظعلاو ( هدننزو هنامر

 راج یقولئغس هلا روکذم فصو لاللتاوذ “یراب تمظع نکل رد هنسانعم وهزو

 اراز رد هععذو حدق هدنشح هسنلغص و یس ر ندداسع ن هلکنو و ردلکد ۱

 میظعلاوه هللاو ردبحاو كلا داقتعا ینفیدلوا میظع نامهردلکد هدیعک هتسهلصوح

 O رها یدراق نالوا یا قلاب هدنناب كسرید كنوزاب دعاسلا |

 اكنسهلا لا یسیرو رد رب نالوا تال رکو نا قلاب هکردیناب تكسربد یر ردرادقم |

 رو رر نابص هنحوا ( نادفلامظعو )ردنرابع ندنناشخا رتسبابساو

 ةنركم (ةمظعلاو ) هدننزو هنیفس ( ةميظعلا ) رلريد هلسا اکا هكرديسهتروا
 | ةميطع ةن تلزت لاق رونلوا قالطا هب هدندش لا ندنامز لزاونو دنادش هدننزو |

 اإ ناوختسا هدیسراف رونید ةكبك هلبعف كنيع ( مظعلا ) ةديدش ةلزا ىا ةمظعمو |
  یهدنرخآ ردهماظعو هلرسک كنيع رد مانتعو یک سلفا رد مظعا یعج رثرید ۱

e !۱ تاودا ةر لحرلا مو رد,دآ عنصومرب مظعو ردو خا . عج ثعأت  

1 

 تم هلام (ةسنما ) نزلوا مظع هنسنرب ج هلنیست اکا کر دمیظع ما |

 | ليلو دحو فیک ینابر تمظع اماو رذند هیناظبش تافص هکردربجتو ربک دارم |

 1 ةلعو ردیسیرلیا هکردترابع ندنرب نالوا نیلاق كلد ناسللا ةمظعو ءایربکلا هلو |

 وب دوس



RAAT 

۶ ۰۵ 

 . هرقو هغوقو رونیدهنغاب كنهفحو كحدوه ماصعو ردیپسک فرش نالوا لوبقم |[
 یعجب روند هنیلوق كنسسهلوقم هرارغو لاوجو روند هتغاب كتسهلوقم هرطمو | "

 صالد هرزوا یظفل كنبدرفم رولک ماصعو هلی كنيع رولک مصع و هعصعا

 هلالوق لع رونید هركحهرک كزالب هدلوق هدننزو ربثم ا یک كلفو
 یدبالا وا زاوتسلا ع ۳ ر خاصا لاق رد ےضاعم یفج روند

 ود مصعم ےصعم ا اج نوا قغاصو ردبسا كيك

oموسیق ( موصیعلاو ) هدننزو روبص ( موصعلا ) ردنکاس یرارخآ  
 ردتلیا رب ینعیدالب هچنرب ( مماوعلا ) رونبد همدآ راوخرپ و لوکا هدننزو
 ۸1 رک ررتنزا یدال هل و هک ردح راش ردیسهبصق كنآ هیک اطنا رمپش

 ردعنحومر هدیدالب لیذه ( صاع ) رد رلظغاح هدنسل و كن رپ تلح

 قالطا هرپشو هنیدم ( ةعضاعلا ) رده رور هدنن ارق نا بار ( ةيمصاعلا )۰

 ردیدآ راصح ر صوصحم هثتعاج دی زون .هدنع هلع كنيع ( مسعلا ) رونلوا

 ( یصتعمو ) ( مصعاو ) ( یصاع ) رددآ .كغاطرب هدندروب یسلیبق لیذهو

Jهدنزو ریز ( مصعو هایم بیع ) مععو ( ) مي ( ( مصعتسمو  | 
 هکر د 4غرق لویس ( ےصعالا بارغلا ( ردنديماسا هدننزو هنیهح ( هیصعو ) | ۴

 هایم كن هرم ( ماصعالا ) هلوا كلبقآ هدندانق دوخایهلوا لزق ینور و یرلقایا |
 دانس ك دە ید رقم روند هر رال و نالوا هدنرلنوب لنیسق كبوك

 كباب هلنوکس كنەمجعم دانعو یصتف كنبع ( ضعلا ) هلل رسک كنيع ردماصعو |
 هحاغا ولقمرب نالوا ریبعتاسو هل رسک كنيع رد مانع یعچچ رونید هتسهنضبق ||
 هودو تآ و هاب كنبع رواک مضعو هعععاییج رولب رواص نم رشهلکنا هکروتبد || 1

 یر ومد نابص هنحوا لر ےھح و روند هسی غاطو رونیدهنقوصیراقریوكنیمق ۱

 لودش نالوا هدرلغاطو رونلوا رییعت یک ا ناص رود هب هتخ یرلکد روج | ۱

 هلبرسک كنيع ( ماضعلا ) هلوا فلاخم هننول رئاس كغاط روند هم 6 هرمط ||
 هدننزو روبص (موضعلا ) روند هنب راغوس قربوق كنعسف هودو تا دو |

 نابنیاو لوک | هدننزو روفیط ( موضیعلا ) رونید ههقا نیتمو بلص ولقنایط
 روند هناوبح یجرصا بو هروافو لوک ا یا موضع لحر لاق روند هیسک

 شفلحالخ و شلتآ هلع كنيم ) e ( ضوضع یا موضیع لج لاش

 ناله هلنیتنط (. مطعلا ) ردیدآ عضومر و هنسانعم شوفنم فوص روند کو
 كنيم ( ملا ) یلهیا م طع موقلاقب ردمطاعو معین روی دهرل هنسن نالوا |

 اش زر کرزب 72 ردسا هکرونبد هفلولوا هلیحتف كنهمجعم یاظو ی یک
 ولوا ردراردصم هدننزو همارک ( هماظعو مظعو ) رغصلا فالخ وهو عظع

۱ 

 سس سس سس ست



 ۱ در نالف ندهنسلرب یدو هلنینع# و هلبض كنیم س ( روب

 | هبرسک كنبع ( ةعصعلا ) رثاو ةبقب ىا مسع و مصعالا باضما نم
E۱ تانبع روند ههدالف و همام ىف یا هنصع ىف ود لاق 7  

 كلذک رد معا یممبا و رو واع رولک ممع یج ردا دیس
 ابر ) روک رولک ماسع یعوج یابلثم هغبص و هدننزو هبنع رولک همصع یمجلا
 تاماعط نانلوا رببعت ضآییکا و اقب وسیا میصاعابا انیعطا لوقت ردیسهینک ؛لدواف

 رب هدننزو لاعتفا ( ماصتعالا ) اجابکس یا مماع ابا همعطا لاقب ردیسدینک

 قغروفو هدیهکسا اذاهبریصتعا لاقب : ردهنسانعم قتوط بوشپاب هللا لا هبهنسن

 یادخ ىنعب ةيصعلا نم هفطلب منتما یا دا E ردلهتسم هنسانعم ۱

 رجا ( ممعالا ) یدلوا ظوفحم بونبروق ندیصاعم هلکسع هنفطل كلاعتم |

 بولوا ضاب هدنرب دوخای هدنرالوف یکیا هکروئید هبوهآ و هناریح لوش هدننزو |

 غاط ایوهآ هلنیتعف ( مصعلا ) رد ءاعصع ینوم هلوا لزق دوخاپ هايس یندب راس ۱
 بارلا ٍتابلا نم ایمع لعولا و یظلا ممصع لاقب : ردهنسانعم قلوا مصعا یسک

 كناربحو كنوهآ ر دما ندروبنع یانعم, هدننزو هفرغ ( هیصعلا ) مصعا ناک اذا |

 یرو هلزوک روئلوا قالطا ههمرس هدننزو باتک ( ماصعلا ) رونبد هنفلحعا |

 كناوبح یسهلوقم هود و تآ و لصک یا ماصع ابنیع ف لا نوعکیدلیا ظفح |
 هلرذنمنب نامعن ربهش نب ماصع و ردهعصعا یمج رونید هنبرب كرهجما كنغریوق |
 || قرهلوالثم یو هداصقتسم یرشخز * ماصعای لءاروام * مهلوق, هنم و ردیابرد |
 ۱ هتسخ ماصع موقم روئلوا داربا هدنعقوم رابختسا ندهنسن رب ردشلنا ت |

 | مالک کا هدکدلک هنروطح نان بولوب تقافا نکیشلوا فاجرا یتوم و بولوا |
 | ایماظع نکتال و ايماصع نك ه لاثءالا هنم و ىبتا ردشللا راسغتسا هلا رویم |

 و رکلا هلعو « اماصع تدوس ماصع سفن ٠ وبشا كرعاش ۰ یئاشنم كلثم وب

  هقباس یرلکدتیا قالطا یجراخ اکا برع ردیحراخ ماصع دام ردبتم « امادقالا |

  ددیبم هنکیدلبا جورخ هلیلابقا و دشر و تسایک یدنک نکیغوب یتمشح و تلود |
 | كنسفن نکیا هر یب ندندایس رثا امدقم روم ماصع یوهفم كروب تب سپ |

 ۱ "رک هتسیدنک و بودبا غالبا ةتدابس کرم یتسیدنک یداشر و تسایک و دادعتسا |
 ٩ كنسناشو فرم؛یلوق ایماظع نکنالو ایماصع نکو یدلیا میلعت "یادقاو برح و !

 ال دادحا و ءابآ نالوا ندنلیبق تافر ماظع نوسلوا كناذ "هیام و كيستکم یدنک

  ردلکد ربستعم قاوا فرش و نع شورف هرغط هلکلهداز یتعب نوسلوا هلا

۱ 
۱ 
۱ 
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۱ 



Dy 

 (مشیعلا ) رونید هک یروق و روید روپ نالوا رروب قرانا قیم و یر. | "1

 مشبع زبخ لاقب رولوا فصو هک یروق هلنیتعف (٠ مشعلاو ) هدننزو ردیح ۸
 نوان هنول ىکا طلت هدننزو رچا ( متعال ) دتسافوا یباپ یا. مت وب: /

 ناک اذا معا لحر لاقي روید هباسنا هدناملع ,ولشاپ كن و روند هب هنسن نالوا

 شعروفهلیببس قملوا هدولآ هلقاربط و زووت اعاد بوہمروک تبوطر و اربک اسعدق. || 1
 (ماعشعلا) هلوا رثکا ندنبطریرلرب یروق, هک رونید هجاغا لوش وب روند هچاغا)
 هلوارلجاآ شجروق ندقاربط و ندزون هدنا هکر ونید هنضرا لوش هدننزو ءارج,أ

 بو رارمصو ردب دآ رح رب هببش هرصش ی راکد دربنجس هلبخف كنبع ) ةموشعلا ) ۱ 1

 ردجاغآ ساذج رب هلنینعط ) ا ). رماه رد موشیع یعج رونید هتابب شچروق ۱
 (میشعلا) ردعنضوم رب ایا بیم ( میع ) هدنزوتک ردمتفو میک باع یدرفم"

 شع كربعب مشع لاعب : : رد هنبسانعم قتوط زوب را #7

 ردیذآ كني موق رب هدلح مان جام ( مش داع ) ,نیسلا هيف ذخا اذا لوالا بابلا نم" |
 ساع (میشعلا) نرونید هيهنسن بقا ولتنوشخ هدننزو رفعح ( مرشعلا )
 ضام میش یا مشع لحر لاقب روشید همدآ راذکراک و ذفا ولټماېش هدننزو
 روند هنالسرا هدننزو طبالع ) مراشعلا ) ردیعسا كمدآ رب و رونید هنالسراو

 :ردهنسانعم كليا راک و بسك بوشلاج هلئوکس كداص و ىح كئبع (مسا)
 , لاش : ردهنسانعم كما علم و بستک | اذا یناثلا بابلا نم امص لحزلا صع لاقت /

 تنایص و ظفح و عوجلا نم هعنم اذا ماصطلا هعصع لاقب و هعنماذا *یشلا مصع
 لاقي :رد هنسانعم قعثپاپ هللا لا هبهنسن روماقو اذا هعصع لاق : رد هتسانعم كلتا

 اذا ةبرقلا مصع لاقب : رد هنسانعم كلبا ماصع هبهبرق و هب مصتعا اذا هيلا مصع"
 قلیف A هب هب رق ید وب هلل رسک كته زمه ( ماصعالا ) اا ا

 سوت زوتوارکظو تباث هدنرزوا كنآ و اهبصع ىتعم ةب رقلارصعلاقب :ردهتسانعم 1
Êمصعا لاقب : رد هنسانعم قمزوتوا قرهشپاب هنشاقربا یک یفیزوتوا یرصکیا  
 | قلنا بوزود هتف یخ هيا هذآ ربو ليلا رهظ ىلع تبث من اذا بکار ا

 ا ت وشباب ها لاو ۸ مصتعیام لایه ۳ االف ۱ لاقب : رد هتسانعم" ۲ ۱

 ۱ ميشود بک ارو هب تاسما اذا نالفب مععا لاق : رد هنسانعم ققوط هرزوا [
 ۱ تسااذا :ش زغلاپ صعا لاقب ردلممتسح هنسانعم قمهرواق بوشپای هنسیلپ كناوید ۱

 زا رل عنه هن انعم قعوط بوشپاپ هنر ندنرلبا د واهیک ار كنهود تالذکهف رعب

 زن رونید هرت هدننزو ریما .( میصعلا ) : هلابحیم لب كس اذا ریعبلاب مصعا لاقب |

 یو كندود و روند هکرجو مس و شعشپاپ هشغلیوا هودو هتسانعم قم ۱
en e: 1و اس چو روند مزایا وی ناقج هو وس قوا 2  

asaلا 9 تا  

1 
/ 
۱ 

۱ 

۱ 



(¥ 

۲۹۲۳۳ FO TST 

a 

 | تفبطناوا تسغوا تفرذ اذا هنیع تمس لاضب : رد هنسانعم قلوا قیساب و
 مسع لافب : ردهنسانعم كعثروم بوسشلاچ هدشبا ربو شعب ىلع اهسمب ایافحا
 مش راق بوشیرپک هللا موج هرصا سا اورپیو دبا اتا مالا ق
 ريغ مهطلاج ىج مضقا اذا موفلا طسو نالف مسع لاغب : رد هنسانعم

 نوجا یلابع ( مساعلاو ) هدنزو روبص ( موسعلا )ا الوا ناک برحق ثرتکم
 بتک رد مسع یجب تموسع روند همدآ نالوا ردیا راک و بسک بوکح كما

  رونید هبهقا قوج یدالوا موبع و هلبعل"داک یا مساع و موسع وه لاغب هدنئزو |

 هرغ (فیصلا ) ةلف یا موسع هبلاق روتبد هفلزآ هدننزو دوعق ( موسعلا )
 ٠ سلجم ( مسعلا ) ةلکا یا ةسعالا یاذام لاق روتبد هکحهبی هجعژرح هدننزو

 ثكحدف یفام لافب نفغلوا عسط اک هک رونلوا قالطا هبهعرح هحزا كب هدننزو
 | ندبا لاصو روما.حالسا هلبعف كنيع .( ىعسعلا ) عینطم یا زمغم یا مسعع |
 | ندا جوعت یروما و هرومال عاصم یا یعسع لحر لاقب روند همدآ راذکر اک
 | ایرف یهرابودو .هرومال جوعمیا "یم لحر لاق رولوا دنع هلکغد همدآ
  هدننزو لاعتقا ( مماستعالا ) لتاخم یا "یعحع لجر لاقب روتلوا قالطا همدآ

 ]أ هذخا اذا فخاوا لعللا مسنعا لاقب : ردهتسانعم تیک بولا هحرح اي جواب یکسا

 | هل رلاا ینرب ره كرلوزوق بولک نابوج هرکصندقدرغوط رلتوبق و هسبلف اقلخ
 "لک یلا قلاف یعارلاینا وتعلم و اذا ةاتلا تعصعا لاقی : ردهنسانعم كمليا قوس

 | هنیرافیق كعا یروق هلنیتف ( موسعلا و ) ههناصف ( ةمسلا ) اهدلو ةدحاو "
 | تععع لاقی 2 ردهنسانعم كلي هللا كنل یعسق راوط هلتاعتف (( نایسعا ) رونبد
 ددا مج ليقف كنءزمه ( ماسعالا )ا تبخ اذا اناعس ةبادلا
 | ةقللاو ما یا ماسعاإلا نسح ريغب لاقي ردعجب ندنظفل همسع ردلهتسح

 ۱] لاا هک رد بوغا نا هدننزو ردیح ( مسبعوذ ) رددنلببق قالخا بوت ویو |
 اإ لوفلع ردعنعوم رب ( مساع ) رددایبقرب هدننزو هما ( هماصوت ) ردندنع

 ۱ ةمجسعلا ) ردیدآ لجر رپ هماسسع و ردیدآ كننفیموقرپ هدعنحوم مان مع |
 مثلا ) ةعرسو ةفخ یا ةمجسع هبلاقب : ردهنسانعم كلکباچ هدننزو هجرحد |
 ةعثعو منع هلاقی : ردهنسانعم عمط هلبصف كنهمجعم نیش و كنيع ( فعلا و ,
 ۱ ئىشلا مشع لاقی : ردهنسانعم قعروغ هدنزو دوعت موشع و مشع و ععط یا .

 منع هدننزو لعفت ( مشعتلا ) سب اذا مبارلا بالا نم اموشعو اعنع
  ندلازه و فعنح هاف ( ةعنعلا ) منع ینعع "یشلا مشعت لاقب : ردهنسانعم "

 ] الازد سبابلا یا ةع لحر لاش روتبد همدا شعروق یک كنکد یدوحو

 | ذجاب هجعاب شلکو یلب لوفلع رونلوا قالطا هثنوم و رکذع روتید هبناف ریپ و |

 سپس

 سم
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  ۳1هک ن یکر د نکرد کم ییسق تآو هريغو یثلاو سنا ق دصقلا ملا. ۱

 احاج ماذا سرفلا مرتعا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كم هنشاب یدنک بودا كلد رس
 هب ی راقهحوقورونی ده هقاب ولشابشااقتوقهبش زونهندک لک هدننزورهوح (مزوعلا)

 هدلوا یانعم یکیاهلا مزوع هدتنزو روبص (موزعلا) روند هنوئاخ رودوو روند '
 قالطا هنالسرا. هلیسهش لعاف ےسا ( مرتعلاو ) هدننزو دا دش ( ما رعلا ) ردفدارع

 (عزعلا) قارلایا مزعم وه لقب روتید هرکنوسفا هدننزو ثدح (مزعلا) رونلوا
 هلاواو دیدشت هد هخه شعب هنساتعم دیدشودع رونید هک رکس كب هدننزو ریما

 همزع ماو همزعو مرعلا ما ) ردنکع يحدلوا هلغلوا هليئاونع ديدشلاو دعلا (

 یروق هلبعف كنبع ( مزعلا ) رونلوا قالطا هنربد كناسنا هلبرسك كرلنیع
 یروقهلتبسن یای ( "یمزعلا ) هدننزو بنک ردمزع یعجج رونبد هنسهربج مزوا
 رونید همدآ نالوا افو بحاص هننا و دهع و رونید همدآ ناتص یسهربح مزوا

 هلیبقو موقكمدآ رب هدننزو هفرغ ( همرعلا ) دهعلاب قولایا یمزع لحر لاقب
 نالفهمزعنموه لا هدنزو درص رولک مزع یعچ روند هثسابرقا و تریشع و

 یراقلتسود هک رونید هرلمدآ لوش هلنیتعتف ( مزعلا ) هتلیبق و هترسا نم یا
 مزه مه لاق رد مزاع یدرفم هلوا یناصو کو ۳۳ بویلوا ییاجرهو هناقفانم

 هک رد هنسانعم "قح هدننزو هرم ( همزعلا ) ةد"وملل نوعکلا یا مزاع وه و
 هقوفحنمقح یا هالا تام نع نم ةمنع ةاكزلا ثیدحیفامهنم و ردىدرغم كقوقح

 یهلامثانع و رونید هنوسفا هک ردیعج كنهمزع ( مازعلا ) هبحوااع بجاو یا

 هنم و ردنرابع ندضئارف ییدلیا باجاو ما كنیرلترضح لالطاوذ یراب حدیث 
 | ها رفیا [ همنازع ینوننا باک هصخر ینوت نا بح هللانا ] دوعسم نا
 | حور ندنرب قانیوا كکلی هدقایا و هدلا هلنیتعف ( سعلا ) ابانماو ابحوا قلا

 لاق :ردهنسانعم قلوا یرکا اکی رب قابا دوخای لا بوبروق هلغلوا لئاز توقف و '
 همدقوا هدب هنم جوعتو هفسر لصفمسیاذا عبارلا بابلا نم اسعلجرلا مسع || ر

 أ رونیدهبینک نالوا هرزوا هروبرم تفص ( مسعالا ) مسع همدقوا هدیق لاقب و
 ٠ لاق : رد هتسانعم قمت روق یا هلرسک كنیمه ( ماسعالا ) رد ءاسع قنۇم | |
 ولقابچوهلرچ دوخای قلوا رافآیثا اباد هلغلوا ولتلع زوکو ابسنیا اذا هدب ممعا | "

 هدننزوریسر ( مسعلا ) تضغوا تفرذ اذا هنیع تعسعا لاقن : رد هنسانعم قلوا |
 اذه لاقب و عمط اذا يناثلا بابلا نم اعسع هیسع لاقب : رد هنسانعم كليا عمط "
 بسک هدننزو دوعق موسع و مسعو و هرهتو هتیلاغمق ععطیال یا هبف مننميالما ا

 ولتلغ زوک و بسک اذا اموسع و اس لجرلا مسع لاقب : رد هنسانعم كلتا
 قومو یرلقابق دوخاب قغوط قابح و رج دوخاپ قق آ بوراشاپ اماد هلغلوا
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 | هسکانو لبخ هدننزو روفسع ( موسرعلا ) رونید هلالسرا هدرانوب هدننزو
 هراننم «دشزو روفصع ( موهرعلا ) لب یا موصرع لجر لاب رونید
 | هيد زاورتو نوفلوط یس« یدوجوو روید هنباص كنمفلاص امرخ رونید

 | هدنزو طبالع ( مهارعلا ) نوسلوا هنسن راس كرکو ناسنا كرک رونبد |
 | ردهه رع یئوم رونید هبهود نامریدو یریاو ردفدارم هدریخا یانعم هلا موه |

 رونبد هنالسراو رغوا قالطا هرکذم روئلوا قالطا هوم هدبسیکبا لوق ىلع |

 رونبدهلالسرا هدرانوپ هدننزو بشرف ( مهرعلاو ) هدننزو رفمج ( مهرعلا ) |
 دعقم ( مزعلاو ) هلئوکس كنهمجم یازو یضو ىف كنبع ( مرعلا ) |
 ( عزعلاو ) هلی كنيع ( نامزعلاو ) هدننزو سلجم ( مزعلاو ) هدننزو |
 هج وتو دصق هلبلف طبر یطف هکلشبا یهنسنرب هلیعف كرلنیع ( ةعرعلاو ) |

 ىلع مررعلاش : ردهنسانعم كليامامهاو یعسو دح هدشيارب لوق ىلع ردهنسانعمقلف
 هلعفدارا اذاینافلا بابلانم هعنعو اعنعو انامنعو امزعمو امزعو امرع همرعو مالا |

 . | ددنلببف بلف هفلابموبو هيلع معیا هسفنمالا مزع لاقبو مالاق دجوا هيلع عطقو
 | لاقب ردلسعتسم هنسانعم مر ودنآ هایظفل ىلعو كلهاوه ام" او لح رلا كاه مهلوفک ۱

 ا ] ةرفاذا ینارلا مزع لاقب :رد هنسانعم قتموقوا مبازعو هیلع قاذا لجرلا ىلع مع |
 | لج قح ترضح هکردرناشیلاع ربمغیب لوش ندمارکلسر ( مزعلاولوا ) متازعلا

 | 1 یمارحاو تبشغ كنەبلاب ر بلع ماوا ییدلیا قانیمو دهع ذخا ندرلیدنک كنالعو |
 یسومو میهارباو حون مزعلاولوا هکیدیدراضعب رلیدلیا ماعهاو نحو مزرع هدنیاب

 يبحاص تابلو دج مزعلاولوا هکیدید یرشحزو رد مالسلاو ةولصلا مهیلع دهغو |
 پودیا مادقاو "دج هدغیلبت یب هیهلا ماکحا هکردنرابع ندرلناشیذ ریمغیپ نالوا |
 هدهروڪ هب یرمشحز سپ رلیدلیا لمحو تابئوربص هنب راتیذاو جر تنموق |
 بوب او فسوب و بوقعی و قصساو ميهاراو حول شعبلا دنعو زلوا نیعمو دودعم |
  یسومو ميهارباو مدآ ضعبلا دنعو هکرید حراش رد مالسلا مهیلع یسیعو دوادو |
  تكنهع نع ( میازعلا ) ردمالسلاو ةولصلا هيلع دجمو یسیعو نایلسو دوادو |

 ] نیک نوجا قلوا بایافش هنمرم هکایوک هتسانعم هیقر رونید هنوسفا ردیعج |
 ۱ راپضعب و رولي رب و نیم هنویاحور هجرلعز رلهجاوخ یجج دوخاب رولبرب و |

 1 تفافاو ءافسن هنناحصا ضااو تافآ هکردنرابع ند هبنآرق تایآ مانع هکیدید

 | (مارتعالا) یکهب رکتایآ صاوخ نالوا دراو رثا هدنفح رونلوا تأرق هنساجر |

 لاقب : ردهنسانعم مزع هدرانوب هدننزو لعفن ( مآرعتلاو ) هدننزو لاعتفا |
 ||[ دلع راسو هدکج روپو هدکمرکس مارتعاو همزع تعج هم زعتو هیلعو همارتعا |

 ا ادا لحرلا مارتعا لاقي : رد هنسانعم قلوا هرزوا ماد دصق تستواخ رو رونق
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 نلعفال هللاو یرع نولوفب الثم ردهدنعفوم مسزملشیا هل وش نوسلب :وص مکیکو :

 هلیبقرب هدننزو نابصس ( نامرع ) ردیسا كنهفورعم ضرار ( همراع ) 3
 ( مارع مراع ) ردهنسانعم هبهادو تفآ هدننزو ریما ( می رعلا ) ردب رد | ۱

 هدننزو هنیهح ( هم رع ) ردندیماسا هدننزو ماج ) مارغو ) هدننزو بارق

 قمردشراق هدننزو لیعفت ( ء رعتلا ) ردندآ قلموقر صوصحم هرارف ىب

 دیدش هدننزو لجرفس ( .مرعلا ) هطلخاذا هب هم"رع لاق : ردهنسانعم

 ) مراوع ) ریثک یا مر رع شبج لاق روند هرکسع قوجو رونید هثش
 هلیصف كنهيفوف یانو كنيع ( ةع رعلا ) ردیسا *لرلوصو كرلغاط قحلا هعنرب
 كنور دوخای روند هنغلارا كغادود هلیکرد كنور دوخای روند هنمادقم تۇ

 هغ رعیلع هلعف لاق هنمو روند ههراد نالوا هدنسهتروا كغادود تسوا هدنکوا

 روند هیهقا ددشو وزاب هدننزو روغصع ( موحرعلا ) هفنا مغر ىلع یا هفنا

 می رعا لا : ردهنسانعم قلوا هابتو دساف هدننزو ماجرحت ( ماحصرمالا )
 دوخای دیدشو قلصت یدوحو هدننزو ناوقنع ( نامدرعلا ) دسفاذا “هلا
 ةبقرلا ظیلغلاوا ىفاج لا دیدشلا یا نامدرع لحر لاقب رونید همدآ نوغوب یو

 بولوا میظع یسهفجو یربا یرارکسو یرلکیک هدننزو رفعج ( مدرعلا )
 محلا لیلف ظیلغ ران مضض یا مدرع لحر لاقب رونید همدآ نالوا هحزآ یتا |

 یا مدرعلا ظیلغوه لاق روند هنویو روند هناوبحو ناسنا ددش اقلطمو |

 ةمدرع هبلاقش : ردهنسانعم تبالصو تادش هدننزو هحرحد ( ةمدرعلا ) قنعلا ۱

 یرلمقلاص یک لکسوپ هدنحوا هدننزو ساطرق ( مادرعلا ) ةيالصو ةدش یا ۱

 جاوطو یبص هدننزو رفعج هللا همم یاز ( مزرعلا ) رونید هخاش نالوا
 مزرع ةنابح هدهفوک ردیلع لحرر و روند هناوبحو ناسنا نالوا دددشو ۱ ۱

 ردشلوالزا هباروا "یزرعلا ةرسيم نب كللادبع ردفاضم اك١ هاك زان یرلکدید |[
 ( مازرعلاو ( هدننزو طبالع ( مزارعلا ( روند هنالسرا مزرعو ردندحم لواو ۱

 روند هنالسرا هدرلنو هدننزو تشرق ( مزرعلاو ) هدنزو ساطرق /

 : ردهنسانعم قلوا پوطروط بولیزوب هنسنرب هدننزو ماجرحا ( مازنرعالا ) ۱
 هبهیح هحوق هدشنزو جرز ( مزرعلا ) ضبقنو عمجاذا "یفلا مزئرعا لاقب |

 رطاشو خوشو رونید همدآ .ناییاو نوک ۱ دن رو ن ( رونید |
 E عقل ص رعلا ( طیشناذکو لوک ا یا مصرع لحر لاقب رونید همدآ نشو |

 ی لیئصلا یا مصرع لجر لا روید همدآ هل ر هصا هدنن زو ۱

 دیدش یوقیا صرع لحر لاشرولوا دص هلکعد همدا ددشو یوق واکترید
 طبالع ااو د هدننزو ناطق 0 نا ) دود زالو ةعصبلا

 تست ست

۱ 

۱ 



 إإإ : ردهنسانعم كما 4۶و م نم هیلعام ع اذا یناملاو لوالا بابلانم امرع مطما

  :ردهنسانعم كمربک بوبلتوا ینرللاد جانا هودو اهمنمر اذا همتا یبصلا مرع لاغب
 | كليا هلهاصمدب هناخاتسک همدآر و هنم تلا اذا رها لبالا تمرع لاش
 هبف لاقب روید هفلولغاب مرعو هسارشب هیاسا اذا االف مرع لاقب : رد هنسانعم

 هدننزو لعفن ( مرعللا ) رونبد هبهبق نالف هرجا كلموجو مسد یا مرع
 منم هیلعام ع زن اذا مظعلا م رعن لاقب : ردهنسانعم قعوس یتا كکیک یغدو

 مظعلام رع لاقب :ردهنسانعمنلباپ یسحار كنسهلوقم نابربو كيکهلنبتعف (مرعلا)
 روید هفل هحال آ ولهراف ولف آ نالوا هدهنسلرب مرعورتف اذا مبارلا بابلانم امرع

 هدنغادود كنعسف نویفو رونید هکلولکنب هدرخ هدرخ ولهراق ولقآ لوق ىلع
 ۱۵۵۰ اعم و روند هنا مرعو رکذپساک روند ید همرع روید هغلفا نالوا

 هفلهحالآ ولهراف ولفآ نالوا هدهنسنر دوب هدشنزو هفرغ ( ةمرعلا )
 هدنغادود كنبسف نویقو روند هکلولکن هدرخ هدرخ ولهراق ولقآ دوخاب

 | ینوم روند هئوبق ولهمرع هدننزو رجا ( مرعالا ) رونید هغلقآ نالوا
 | كنبع رولک مرع ىمج ةمرع هب ناك اذا ءامرع ةجعنو مرعا نأنم لاقب ردءامرع
 || هدرخ ولهراف ولقآ رونید .هنب رل هطروع كنشوق قلترغب م رعو هلی
 | روید هب هنسن ولکن ر ییا افلطم مرعاو نو دلوا یلکی هدرخ

 | روند هب یروسا قشراق یک هلا نویقو روند هناویح شرو
 رد نیمارع یعمبا مجو هلل رسک كنيع ردنامرع یمج روند همدآ زسناتخو
 ( ةمرعلا ) رونید هيهبح هحالآو ردثنوم ندنظفل مارعاهدننزوءارج( ءامرعلا )
 | هتحار یا عیبطلا ةمرع تعطس لاقب رونبد هنسهحار كئيش نانلوا حط هتاعف
 || دونید هلحم نالغب موقو رونید هنمرخ شل: نوجعا قمرواص هرکسندکدلوکودو
 ۱ | هغاط یرلکدد ضراع هدننارت هماع هکر دیسا لرب تب رب قصالم هلحم مان هانهدو

 .  هدنبو دس نالک یروقرا هنکوا كنهرد شعب هدننزو هحرف ( ةمرعلا ) ردلباقم

 ]| ددقوب یدرفم ردعج یظفل مرع دوخای زساه رد مرع یعج یک كالپ روضید
 | كيتسوكو روند هدنب و دس نالبیای هرجا رلدرد نوجما سبح یب وص مرع دوخای
  ردیسا كنهردربو رونید هرومغب ولتدشو رونبد هنککرا كناجصروک یرلکدید
 | هدننز و نایرع ( نامرعلا) [ مرعلا ليس مهيلع انلسراف ] یلاعت هلوق مف لکبو
 | یدرفمرود هرقل هعوا ینلخو هروقج نروط بولیکرا ېب وص رومغی هدنحا |

 | | ردیدرفم یند مرعا كلذک ردطلغ یرلهنحمن مرع هداروب هدننزو ریما رد مب رع
 ۱ فلح هکرذتفل !هدننیکرت هلو اما هل یصق كفلاو یصف كنيع ( هلاو یرع )
 ۸ هلذلوا ذوخأم ندنسانعم مرع یک هلاو یعرح رونلوا داربا هدنعقوم مسقء
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 هدیز رلرید الام ادب ز تبسک رولوا یدعتم هنیلوعفم هروک هثلاو یناو ردپسهلک
 *مش نالوا هدنرادنع هساننس هروک هن ینا سپ هنسانعم مدلیا اطعا بونازق لام

 هروک هثلثو رولوا فوذح لوا لوعفم هکرولوا كد نس ردبا اطعا ییودعم
 ( مذعلا ) رولوا فوذح ینا لوعغم هکرولوا كعد نس ردبا اطعا لام هربقف |

 ٠ هلا هکیوا لوق ىلع ردهتسانعم قهرصا هلنوکس كنهمجحم لاذو یف كنیع |
 | بابلانم امذع سرفلا مذع لاقب : ردهنسانعم كما لک ۲ هستش ر

 همذع لاق : ردهنسانعم كلا باتعو مول همدآ رو ءافحص لک اوا “ردع اذا یناثلا |
 "بس كکوسو عفد اذا هسشنع مذع لاقب : ردهنسانعم كملنا عفدو همالاذا

 یه لاش هنمو هقشاذا عبارلا بابلانم امذع همذع لاقي : ردهنسانعم مانشدو |

 هدننزو هنیفس ( ةعذعلا ) ربدلاق ء طولا اهلأس اذا هقشت یا اهحوز مذعت |
 هکرونبد هنجاغآ امرخ لوش ههذعورد میاذع یعجج ردهنسانعم باتعو مول ردعتا |
 ۱ ردپسا كنهرب هدنزو دادش ( ماذعلا ) هبلوا یدرکح نکل بور و امرخ |
 ندنعاونامجهدننززوران"ز (ماذعلا) هدننزو بتکرولک مذع یعجهنسانعم ثوغر |
 ردبدآ تابتر و رددآ یداورب هدنم هلابتعف ( مذع) ردهماذع یدرفم ردیدآ شرب ۱

 لیک هدشنزو لحرغس ( مذمذعلا ) ردیدآ لحرر هدننزو هاعس ( هماذع ) |

 هکعلوا نروبس بوليس ندرب عوج كنهنسن قحهنلآ هکردهنسانعع فارح |
 بارغ ( مارعلا ) هیلبا اقا سفنتم هلاذاعم هکر دهنسانعم ریثک تومو رونید |
 یا مارع ا اذهیف لاش روند هننثکو تدشو تادح رو و ۱

 ا ارع ےظع لاقب رونیدهکبک شمریک ینا مظعلا مارعو ةرثکو ةدشو ةدح |
 بویلواق بانا یرلکدبد جسوعو روند هجاغا شلئوص یغوبق رجلا مارعو |
 هنفلخاتسکو هنکلنیتجو هنفلیوخدب كنیشک لحرلا ماعو روند هنغوبق نشود |
 رولواردصم هدننزو مارک ۳ نجوم یذاو ةسارش یا مارع هبلاق رونید |

 لاقب هتسانعم قلوا ردنا هدرز آ العفو الوق یسان اماد بولوا جامدو یوخدب |

 ضیا ادا سهاضاو ییاثلاو لوالا بابلام د ۳ رعو ةمارع مرعو لحرلا مرع |

 دوخاب قلوا یاوهو روطو ْعروط هدنابص هدقوا بویمغص هحوآ هلا نالغواو ||
 حصهورشا اذا مرعو انیلع "یصلا م رع لاق : ردهنسانعم قلوا خاتسکو زبح ۱

 ردهنسانعم خاتسکو یوحد هدننزو فتک ( م رعلا و ( ) مراعلا ( دسقوا رطبو ۱

 نرذنم مراعو دربلاق ةا یا مراع موب لاقب روتلوا قالطا هنوک رداب كي و 1

 ینقنلادبع ن راتخم هکر دنادنز لوش م راع نحو ردیعسا ید-رف كنهسک مان الا

 هدنا ییدیفنلا نا .دجم ربیزلا ن هّلادبع وډ نوسک رار هدلالخ ه هفوک

 و اف دندان نیو اا م (مرعلا) ری سبح

۹ 



۳۹۹ 

 ۱ ینم دعیام لوش ردلهعتسم هل انهم كيك بودبا لر یهنسنر و « دشنازا عبا را

 ؛ ردهنسانعم كلبا قوب هل رسک كنەزمه ( مادعالا ) ینودعبام یا مالا اذه
 اکا هنسل لوا هکردهنسانعم قمالوب یبهنسنرب و اعدع هلعج یا هللا همدعا لاق

 ملکتم هیلا دنسم هدنوب هدحا ۸ یا "یثلا یهدعا لوفت ردنرابع ندقلوا قوب |
 قرهلوا ذاش هلی كنبع هکمدعو مادعاو رولوا "ین هن یمحرم نکل ب

 ۱ ابادما لجرا مدعا لاش : ردهنسانعم كنشود هفلقوب ردشلک ردصم ندلافا |
 ا ایاسفا ش شعفاو ارسب و اراسپا سوپ رمسیا بیکرتوب هکر بد حراش رغقفا اذا امدعو |

 | كرکو نوماکنم كرک نکل ېک ینیدلوا زاج زعناف لع ردد نکم قلواعواطم |
 ۲3 باوضلمعتسم ًاطخو ردشل وا عیش یک هحح هل رللنا لامعتسا هدنرلباتک ءاهقف

 ۱ بسکت دودح كن" ] .ةصدخ مالسلاهیلع هلتلاق ثعبلل ثیدحقو ةيابللاق لاق |

 | یسیرب ردشلبا نایب یندانعم یکیا هقشب ندانعموب ریثا نبا[ لکلا لمحو مودعلا |
 | یودعم *مث یرلفدلوا باي رغظ هلقشرطرب بولوا هیلا جاضح كسان هکردو |
 ۱ تادق E دارم ندمودعم ینا ردکعد نسردیا اطعاو بسک هرایدنک |

 رولوا كد نسردا بسک لام هربقف هلغلوا هدنسهانم مودعم یسفن ندنحابتحا |

 |[ مودعم هکرولوا یدعستم هدحاو لوعفم هروک هوا لیوأت ینسەلک بسکت سپ

 ردصم ردراردسم مسا هقیقلا یو رلیدنلوا لاسعتسا هم: , هکر دندنلیبق اشعفو
 | الالف مدعا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا عنم مآدعاو یهتنا رم راد مت
 ماع رولک ءامدع ېمج رود هناونی و ریقف هدنزو فنک ( مدعلا ) هعنم اذا

 | هنمرا قالبج زسنوا هدننزو ءارج ( ءامدعلا ) ربقف یا مدع لحر لاق هدننزو

۱ 

1 

 | فلاخ یرارب رئاس بولوا قآ یئاب و ءان یا ءامدع شرا لاق رولوا فصو |
 ۱ ( مادعلا) هل فلاح اهرئاسو سأرلا ءاضب یا هامدع اش لاقب رونبد هنویق نالوا: |

 | (عدعلا) روشنب هدنرخاوا كنهلج هدهنیدم هکردعونرب ندامرخ هزات هلیصف كنيع |
 هني راقدلوا كاردالا مودعمرونلوا قالطا هنونحمو رونبد همدآ قجاو نوب هدننزوریما |

 : ردهنسانعم قلوا قجا هدنلزو همالس ( ةمادعلا ) روند هیاوتیو ریقفو رد یتبم

 ( مادعنالا ) یقجا ىا اعدع ناك اذا سماحا بابلا نم ةمادع لح 4 مدع لاق
 ردا خوا نل نلري تب هاو مدعناف دحو نوسلکنم هک هدننزو لاعفنا
 هنپ راهدام مدعاو مدع هلغلوا صتخم هریثأتو جالع لاعفنا باب اریز هکريدحراش

 ۱ وصر هدندرو مشجوخ هدننزو هبا ( همادع ) ردب رقآ هہهفو لوا ندروح#

 مودعملا بسکیوه هنهو ردبلباقم دوحوم هدننزو م ولعء ( مودعلا ) ردیدآ

 | ثلربغ هکردمدآ یحاص لابقاو تخرب لوا ینعب هریغ همرحمام لانی دودخ یا

 کلسپدر 

 ی



۳۹ 2 0: 

 يک جرخو لخدم ردردصم ندنباب لاعفا مجعم هداروب ردیناعطقم دابا فورح
 رولوا لو هرثک | هکرولوا كد فورح نالوا ندنناش ماجعا مجعم فورح سپ

 تلالد كنهلوصوم ردهعطقم فورح هک جم فورح هدیاصب فلم نکل
 هکریدحراش ردشلبا هبحوت وبد یدنلوا قالطا مجعم نوع راقدلوا لاد هنکیدلیا

 هکردندنلیبق یلوالا ةولصو عماسا دجسم ردهدنلپ وأت جملا طلا فورح ویو"
 هدننزو هرم ( ةمجملا ) ردهدنربدقت ىلوالا ةعاسلا ةولصو عماجلا مویلادجسم

 تامجع یعجج روید هبابق نیچایو كبو رونید هنجاغا امرخ شمش ندکدرکچ ||
 نالوا اناوت هدنصوصخ رفسوربس هدننزو هروبص ( ةموجملا ) هلتاعف رولک |
 ةفان لاقب : ردهنسانعم هموجم هدننزو هلحرغس ( ةمچمجملا ) روند هبهقا |

 رشب بقلم هللا دوراج ( موجحملا ) رفسلا ىلع ةي"وق یا ةمججو ةموجع |
 سوا نب ةلظنح هدننزو محر ( مجملاتاذ ) ردبسا یحمق كنهسک مان ىلعملا نبا |

 . هدشنزو جرز ( مرجعلا ) ديعبات یابیشلا ءامجعلاوبا ردیسا كنسرف یدعسلا |

 جابوطنالوا دیدشو نیمو ظیلغ یسهثجو رولوا هدرلجاغا هکردیسا كحوب یناقرب |
 دیدشوزواپ هدننزو ذفنق ( مرجعلا ) ردتغل هدلیعف كنبع هدنو رونید هرودو |
 ( مراجعلا ) ردعضومر ) مر چعلاتاذ ( ردهمرجگ قنؤم رونبد هب هود كکرا ا

 مراجعو رونید همدآ دیدشو دنت هدنرلنزو رفعج ( مرجعلاو ) هدننزو طبالع |

 كنم هباد هلیعف كنيع ( مراجعلا ) رونلوا قالطا هرکذ دیدشو یوق |
 هکر وند هر هج روب ترغب ترغب نالوا هدننس یرلسد تنب را صد هلا یرلقلیوا ۱

 قوچ یرلکود هدننزو جرحدم ( مرجحملا ) ردیعجم كرلترغب نالک ندفرط جوا || _

 رونید هنکروا كنءهودو دقعلا ريثكلا یا مرجعم بيضق لاش رونید هغوبچ ||"
 دقعم یا مرجحم لمر لاقب یکینغب موق رونید هب هنسن دقعم شفلهدقع اقلطمو ||

 دوخای زویکیا لوقیلع رونبد هبهود راهمزوب هلیئال تاکرح كنيع ( ةمرجعلا ) |"
 تشیع رد دآ رحث ر هلی كنيع هم رجگ و روند هبال وا هدنشامزوب هلبا یللا /

 همرجم و هل رسکو یمن كنيع رولک مرجعو مرجع یعجج رددزناب ز هد ریسک ||
 لاق : ردهنسانعم كم روب هلتعرس هدننزو هجرحد ( ةمرجعلا ) ردیدآ لحررب |"
 رونید هکلکپاچو تسح هدننزو هحرحد ( ةمسجعلا ) عرسا اذا لحرلا مرجع ||"

 موقرپ ندنع لها هلیعف كنيع ( ماجعلا ) ةعرسو ةفخ یا ةمسجع هب لاقب |
 ندنراشوقوص هدننزو روفصع (موهجعلا) رونید "یملجع هدنراتبسن ردهقئاطو ||"
 هلانینعف ( مدعلاو ) هلنیتضو یعض كنيع ( مدعلا ) ردیسا كتشوقرپ |
 یادتبا كرك نادقفو ردشلوا بلاغ هدننادقف لامو ردهئسانعم نادقف قلق یرواب ||

 بابلا نم امدع همدع لاقب رد معا ندفلق یواب و قو كلرکو قمالو ندا ۱
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 - اذایا [ یوئلا بعت نآ مالسلاهبلع ىلا اناهن تلف اهنا اهنعهلایمر ةملس مانع ]
 | هن الوا ةواللا مط دسفبف یوئلا طلا غلبال ثبحم اوفع طب سبد رفنا جط
 | حبط نوجا كلا نمکی امرخ یتسی همط بهذپ الفل جضنيالف نجاودلل توف
 هنکدرکچ هکا هئلوا عبط هملهسو هج هنسهآ بوبغلوا جط هندش هدقدنلوا

 | دوخاب هبلبا ربیغن ینتذل بوفبچ هزسکب یمعط كدرکچ هلکلبا تیارسو ذوفن
 | جط كب هفلوا یرافلعو توف كنم نویفو هود نالوا رورپ هناخ یدرکج
 | یسیدنکو دساف یمعط هلکلا ریثأئو ذوفن ید هکدرکح هدفدنلوا جاضتاو

 یرلهمعط یربغو بوبللا لک او لوسبق ینآ رلناویح لوا ندنفیدلوا تتفتم
 | هک ایوک ردندنسانعم قمرسا مچ یغد هداروب رارولاق برطضءو جآ هلفمالوا

 | هدننزو لیعفت ( ميچعتلا ) ردهبانک ندنربثأت هکرولوا شمرصا یدرکچ مط
 مک لافب ردنوجا بلس ېک مجمو ماجما رد هنسانعم قلهطقن ېب وزای یخدوب

 :ردهنسانعم قلوا شوجن هلبببس رج ندزوس ( ماجعنسالا ) هطقن اذا باتکلا
 باوج لا نم مجعنساف هنلأس لوقنو زجعلا نم ینعب تکساذا لجرلا مجعتسا لاقب
 ردهنسانعم قلاق هتسمد بوبلوا رداق هنأرق هلغمصاب و واو تکسو نجع یا
 (ماجعلاو) هلنینعف ( معلا ) ساعللا ةبلغل اهیلع ردقب ملاذا هآرقلا میعتسا لاقب
 باتک ماعا هکر بد مجرتم رد هنسانعم یون رونید هکدرکح هدنزو بارغ

 (ةمجعلا) ردلک اشم هکدرکچ هطقن اریز ردلکد دیعب قلوا ذوخأم ید ندانعموب
 هلماباو دیقعن بویم هديا ادا هرزوا نایب و تحاصف یمالک هب مسکو یمن كنيع

 هفلموق قوچ دوخاب هننغب موقو روئلوا رببعت یفلنوقنوط لد هکرونید هملکت
 | مجعم باب لاقب رونلوا قالطا هب وبق شفلدیلک هدننزو مرکم ( معلا ) رونید
 | نوعراقدلوا رداق هملکترونلوا قالطا هب هج! هدننزو ءارج (ءامجملا) لفقمیا

 | هلاسموق لوشو [ردهةبهبلا حرج ىا رابح ءامجعلا حرح] ثيدحلا هنمو حراشلالاق
 | هدهماعو ابرصشالیا ءامجم ةلمرلاق هیلوا یعسق جاغاالصا هدنآ هکرونلوا قالطا
 | نوعغیدشو تأرق هللا رهج هدرلنآ رونلوا قالطا هرابن ةولصو ردبدآ یداورب
 هنشوق هسارب لوس هدننزو دادش ( ماجعلا ) [ءامجع رايا. ةالص] ثیدحا هنمو

 | ردندنسانعمقمرصا رونلوا قالطا هراشید (مجاوعلا) روند هنجفنلرقغاطو رونید

 | دعقم ( معلا ) نانسلا یا مجاوعلانم ىغیف قبن ۸ لوقن ردهجباع یدرفم
 | هاکناحا ردذوخام ندنسانعم هرج ردلمعتسم هنسانعم تاذو سفن هدننزو

 | سفنلا زرع یا مجملا بلص لجر لاق دنمو ردیبم هنغیدلوا روماو ثداوح
 | تاذ ةقا لاقب رونلوا قالطا هند توقو هکلزوع هدننزو هلحرح ( ةمجعلا )

 مرکم ( مجملا فورح ) ریسلا ىلع ةيق و نعو :ّوق یا ةجعم
 ۰ دردم
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 ردیبقل كرعاش مان دايز و سرخا یا معا وه لاقب روئلوا قالطا هزسلد و |
 یسیتلروکو هیلجاص بولبرسیوص هلفلوانوتب بویفلهراب هکرونبد ههغلاطلوش و |[
 مگا جوم لاق رونلوا ریبعت موق ولوا هدنناسل یرح اکا هیلدشیا یسنریشاف و |
 کیا ندیرع ( مجعالاونب ) توص هل میسال و ءام حضني الف سنت ال ناک اذا |

 هکز وند همدا نالوا مج یسنج هدنزو برع ) ىمجعلا ) ردنطب
 هددس رولوا تحاصف و ناب لها یک برع ردقن ره ردقحهلوا مدا نالوا ندنساح

 مجملاهذج یا "یمجح وه لاقب یک یورو مور و ییرع برع رولک جک یعجب
 سانش هقبقد زبع و لقاع هلیئوکس كيجو یصتف كنيع ( ىمجعلا ) مصفا ناو

 (ماجعالا) زبع لقاع یا یمجلحر لاق رک ذیساک ردندنسانعم رابتخا رود همدآ |
 هلئاب و تحاصف یمالک هکردهنسانعم قمردراو ههمجم یزوس هل رسک كەز
 اذا مالکلا مجعا لاش ردنرابع ندکلنا مابا و قالغا یدوصقم بویمهدنا ادا

 هکرح و هطقن یا و همجع هکردهنسانعم قاهطقن ییوزاب و ةمجعلالا هبهذ
 هطقناذا بانکلا عا لاقب ردنوحا بلس یساس ردکلیا هلازا هلع و بارعا و |

 باتکلا مچ لاق : ردهتسانعم قل هطش ی وزای ید و هدننزو جر ) جلا (

 فل مو یدلباتعباتم هب 4۶۱ شعب راشو دیره زا یرهوح هکر د ح راش رده و

 ینالثعب یککیدلک نوحما بلس یاب لاعفا هکیدلاق و یدلیا تقفاوم هبهدیس نا
 هنغوص قروق هدننزو مج ےجگ و یبثا یک یغیدلوا هدف نحام رولک ید یاب

 ههود هدرح و هد لصاب یا همعجت باصا لاقب ردتعل هد هلیعص كنبع روسد

 دوعق موجگ و مجگ و رد موجع یعج رونلوا قالطا هشؤمو رک ذم رونید
 یغلغشمو ینکلکی د وحای نوعا لکا هد رغا دوخای قمرصا یهتسن ر هدننزو ۱

 نم اموحک و ع ىلا چ لاق رد هیت سام كغيح نوعا كلم

 : ردهنسانعم كمهد و قمهنص و تی و لک دل هک الوا هصع اذا لوالا تابلا"

 ردلیعتسم یا قلاص هن وا یرب نوعا هب رج یحقو هزا راذا ای الف هک لاقب

 یا اذك ذنم ىنيع كتمجعام برعلا لوقنو ةب رج هزهاذإ فيسلا جک لاقب

 ندکعد مدمهروک هک یدمتوط بوبهرواق ننس مزوک وربندندم نالفیعي كنذخاام
 یدملاق مداتعا اکس هک یدعوط مژوک هسخوب ردندنسانعم قمرصاو و ردهناتک |

 روب هزصا مزوک یو نوحا مدآ نالوا یفلاثشنا چ هکر كلذک ردلکد كعد

 E ندم انعم قمهنصو راربد هنیععت یبع تلعح هدر كحد ردیبک کم |[

 هنسانعم كلنا برض هحاغآ نوا ناحتماو ه رج ینزونب و یعسق رغص قرهلوا
 ثیدسلا فو هولبب ةرجشلا هب برض اذا هنرق عي روشلا لاش ررلعتسم |



 و

۴۹۲ 3 ۳ 

 ؟یطبیااع فیط اناج لاق زولوا فسو هلامه» نالک میرن زنقو «دننزو ماک |
 لراس یرکا كبک شخ هلوکس كن هثلثم یا و یسک كنیم ( ملا ) س٤

 لوالابابلا نم اف روسکلا ملفعلا مع لافب ردصوصخم هلا لوق ىلع رد هنسانعء |
 | تفع لوف رولوا یدعثم هدانعم وب و دیلاب صثخوا ءاوتسا ريغ ىلع ربحا اذا ۲

 تاکید اد رکو كريس یشکید و هاونساریغ ىلع هنربج اذا روسکلا دیلاوا مظعلا |

 یرد هرزوا هراب و ةمكحم ريغ ابنزرخاذا ةدارملا ةأرملا تمع لافب : رد هنسانعم |
 بثک ا اذا حرجلا مثع لاقب : رد هنسانعم قلاف ندفلوکوا هلفثروسا بوت |

 شوک و كريس ینکید ید وب هلبرمسک كن هزم ( مائعالا ) دعبآربی ۸ و بلجا و |
 لجرفس ( ملا ) تم ینمع ةدازملا ةأرملا تمثعا لاقب : رد هنسانعم كمكيد |

 ردهمنغع یننؤم رونید ههود كکرا دیدش و زوای ولع رکو رونید هنالسرا هدننزو |
 لاش : رد هنسانعم كيا عافتنا هلناعتسا ندهسک رب هدننزو لاعتفا ( مائتعالا )
 هدیب ماعا لاقب : رد هنسانعم قمنوص لا هیهنسن رب و عفتناو ناعتسا اذا هب مثتعا

 هروناجیرلکدید ليف و رونید هنالنرمص هدننزو موصیق ( موئیعلا ) اببیوها اذا |
 ردیدآ رج رب هلیعف كنبع ( مانیعلا ) رونلوا قالطا هنئوم و رک ذم روتید

 قاوف قآ شمبلادنع و ردبجاغآ رانچ هک رد رسم هلبا بلدلا رش هدنادرقم |
 (ۍغیعلا) رونبدهماعط یرلکدتیا بیئرت ندهکرکجلرایودب ماثیع و ردنیبم هلیحاغآ |

 هدننزو هزج ( هغ ) هنسانعشحو راج روند هنکشا ناب هدننزو یردیح
 هدننزودا دش ( ماثع ) رد هاف "ینهطا ةع و ردیعبا هم نب ديوس ردندیماسا

 عماج هدرصم هدتنزو ردبح ( معلا دجسم ) ردندح ىلع نب ماثعو ردندحم |

 كشوق یوط هدننزو ناطلس ( نافعلا ) رد دصسم رب هدننرق صاعلا یو رع !
 روند هنسپرواپ لوق ېلع ه4هیحو روند هدهنسیروای اهدژا و رونید هنسیروای |

 ( ةماثع ) ردبرلسا مارک ةباعع رفن یعرکی ناک و ردیسهینک كننهیح ناغعوبا و
 هکردهعبرلا نا هاتف كنبع ( مع ( رد هب اعع هکر د سنق نا هدنزو هدا دش ۱

 ماطسب نب معو ردبعبا هک ردربثک نبا هدنزو رییز ( میثع ) رد هباحع |
 كنيع ( جلا ) ردیدآ عضوم رب هلیعف كمالو كنيع ( هلثع ) ردندح |

 هبیاسنافنص ادعام ندنفنص برع هکردیفالخ كيرع هلنیتعف ( مجعلاو ) هلي |
 برعوبرع رونید جګو هنسهلج یکیرارتاس و یناربا و یدنح و کرت روتید |
 هدننزو لسا ( مجعالا ) برعلا نم سيل یا مجملاو محلا نم وه لاقب ردیلباقم |
 یا مجا موقو لحر لاق ردربارب یعج و یدرفم رونید هیسک نایلوا ندبرع |
 "یمجعا روند همدآ نایلواردتقم هبادا هرزوا نایب و تحاصف یالکو ییرعب سیل |

 | مالکنا حضفبال ناکاذا "یمجعاومجما لجرلاقی ردیوسنمهنسفن ةقلابهکرونبدیخد |
- 
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 هدعب بوغاص یندوس رادقم رب هجم دقم ندبرغم لع وو ردهنسانعم كليا
 هدنراهع دوس رارکت كدهنتفو ر كنهجک هکان رارر ونا هدنراقاتب بوباشو

 اورخا یا یقبق یتح مکمغن اوقتعتسا لاقب راراغاص هنب بوردلاق هدسب رولیکریا
 (ذتعلا) رونید هکک رب دوس هدنغلارا متاص یکیا هقافا و اهببل عج تح ابنبلح

 هرخا ءاشع لوفیلع رونید هنل وا ثلث كنهصک هرکصندقدناب برغم قفش هتاف
 ثلث یا لیلا ةقع ینانا لاقب رونلوا ریبعت یقو وسستی هکرونید هنتفو كنبزام

 هدنسهع ناويح و ةرخالا ءاشعلا ةالص تقو وا قفشلا ةبوبيغ دعب لوألا لیلا |
 هدنفولوا رارکت .هکروند هدوس نالیکربا ردق هنتقو هع هرنصندقدلغاص ادا |

 هنعوحر ندلبای هكرلهود هرکصندماشخا و روند هنفلوک ارق كنهصکو رولیغاص
 رد ذوخأم ندروکذم “ینا یانعم یرللوق عبر ةع عبرا ءارغ هترابرع و روند |

 هبهصک باتهم هدننزو ءارج ءارغ ردلوم هلیسانعم هئاشع ىف ستحام ردق

 دوس زونه هک ردپسیرواپ هود ناغوط هدننامز عير هدننزو درص عبر و روند |

 هلبل نیا یآ رلبرع هکردوب یلیصفت ردندیرع تاریبعت وب هکرید جرتم هلوا ما |
 ندنسهلک لمر هلیمر راربد ةلبمر اهلها لح ةلیحس ةع هدقدلوا تلهجک رب ىنعي ||
 نالوا هدننپ یسعا یجنکیا كنم یزوق ینکم هجک لوا كلالح یدارع ردرفصم |
 یتسانا هدعب بویلغب هرکصندکدردما نغآ رب یسانا ادا ارز ردکعد هحرادقم ||

 ردعحارهب هصکیریع اهلها رردرزما بوریویلاص رارکت ییزوق هرکص بوغاص |
 مارا ردیلزنم دارم هک هدقلموق یتیدلوا سکرح هلغلوا قلوک ارق هک لوا اریز أ

 هجکل وا اربز رلربد نيم و بذکی نیتما ثیدح هدقدلوا كلدصک ییا یآ و راردبا |
 هو رحنامه نکل بوشلو هد راد جراخ هل زیر یرلهمداخ و هب راج تن هناخ ییا ۱

 رارولوالوغشم هنیراتمدخ كنبرهناخ ردقهلالح بورع زونه ارز رارولی هشنوق |
 روکذم هحو رازق رلربد تافلتٍوم ريغ تایتف ثیدح هدقدلوا هصک یجچوا و |

 یجدرد و رلردبا تبع بوسشنوق هدباتهم هل یرب هجرادقم لوا هرزوا |
 هود یکم رادقم كیا ارز راربد عضال و عئاج ال عبر هع عبرا ءارخ هدهصک

 عیاج ندنکیدما رغآ رب امدقم هکرد هجئرادقم كنماکنح یسعا یکی كنکشوک
 قالطا هرابکوک لوش (تاغاعلا) ردلکد یخدعنضم ندنکیدما هجناک بش و بویلوا
 قنوط یرلایض و ونرب هلفلوا نامط و سوب یزوب اوه هدهنس قاروق هک روئلوا

 ( موتیعلا ) رونبد هنجاغا نوتیز یناب هلنبتش و هلی كنيع ( معلا ) رولوا |
 روند دمدآ نامید و یرباو روند هبهود لحاک يک ع٦ یغایا هدننزو موصیق

 روبص ( موتعلا ) ردبسا سرف رب و ردیدآ لجر رب هللا همومضم نیع ( متع )"
 ( ماعلا )_ هلوا ربو دوس هکدعنربا قو وست هک روند ها لوش هدننزو



 و ردبدآ كغاط هایش ریل

 قبدمفچیماپ هرک هتاف (هغظلا) *اتم لالا یا ثاملطظا و یمللنا هللا نمل لاقي

 هئدبز جرخ ۸ یذلا نبللا نم ةبرش یا همنظ یفافس لوقت روید هدوس ما ر

 ناداو لسبقثو زجاع زل# زوس هدننزو باصس ( مابملا ) (. نيملا لسف ۰) |
 زفعو قجا هلبحف كنيع ( هامابعلا ) لبق "يع یا مابع وه لاقب رونید هیسک || ,

 لاش ؛ ردهنسانعم یذوا قجا هسک ر هدننزو همالس ( ةمابملا ) رود هیدآ |

 /«دشزو ةفجح ( معلا ) ءامابع ناك انا سماح ا بابلا نم ةمابع لجرلا مع |
 منع لیوط یا يع لجر لا روند همدآ نوزوا قرهوا دشموتت و نامید |

 ربثڪ یا مابع ءام لاقب روند هبوص قوج هدننزو بارع ( مابعلا ) ےسح

 هدننزو مک ( معلا ) ردبسا لجر رب هدننزو رغعج هلیا هثلنم یا ( منبع ) |

  ردهنسانكلبا تغارف ندنآ نکیشلیا ترمشابمو منع بوشبریک هریرب اب هشيا رب |
 | هسنع مع لاش : A HRS فقون ندکلشيا یشیا ییدلیا داره لوق ىلع |

 | كمکشکو هدیرب ی د لعف نع سبتحاوا هيف "یضلا دعب فك اذا ىناثلا بابلا نم |
 ا لاقب : رد هنسانعم "تک یرلب رب تنهمکو ًاطبا اذا هارق مع لاقب : رد هتسانعم |

 ۱ Hs اقب ی ح

 | رم دوتا ا ىدۇ تپ ل 6اا ) ءاش تبلح اذا یاثلاو |
 | فک اذا هنعتع لاقی :ردهنسانعم كلیاتغارف نکیشلباترشابمو مع بوشبریک ۱

 نا معام لاقپ هنمو ءاطبااذا هارق منع لاقی : ردهنءانعم تنکعکو هيف "ینلادعب |
 متعاخ هبلع لج لاقي : رد هنسانعم قملنجق ندهنسن رب و ثبلام یا اذک لعف |

 دوخاب كمرونک هب وصهدنق ولوا یرلهود دوخای كمك هلوب هدننفو هععو صکنامیا

 درواوا ةغعلا ىف راس اذا لیک مف لاق: : رد هنسانعم كمرتوک ورې ندوص

 بوشلوط ققرەقاق ینرادانف بویمشلفاربا هدنتسوا یثاب كمدآ شوقو اپفردصاوا

 دعس مو ناسنالا سار ىلع فرفراذا راطلا متع لاقی : : رد هنسانعم تك روح

 هارق عا لاغب : رد هنسانعم تكمکصک بونلبوا هلبرمسک تنم ( ماتعالا )"
 ةعطقهنم ماذا ليللا متعا لاقب : رد هنسانعم قعشواص یوولب رب كنهعکو ًاطبا اذا |
 a بوزلوبمدوحا كمروتک هیوص یرلهود دوخای كمك هلوب هدنتفو هقعو |

 هقاو ایفردصاوا دروأوا ةقعلا ف راساذا لحرلا معا لاقی : رد هنسانعم تمرتوک |

 | ( مانعتسالا ) هاشعتبلحاذا لبال تقعا لاق : رد هنسانعم قلغاص هدنتفو وست

۱ 
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۱ 

 ےک ی ا باس تست

 5 : تبلح اذا لبالا تقعتسا لاق : ردهنسانعم قملغاص هقان هدنتقو وستب ید وب |
۱" 

 _ربخأت ردق 4 هنتقو رب تندیک یتسمناس ن نوحا كلکربا دوس هدنسهع كنهقا و ءاشع |

 زا هو رونید هلاظ هلبسهدایز ردلینمفت لمفا
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 .دوشاب هدنقو فید شوا وک ارق دوخاب ینعی بیرقلاوا برقلا اظ یدوا مالظلا
 كنهنسن نالوا بیرق ره دوخاب نالوا برقا ندنبرف كثبش نالوا بیرق ره |"

 تیأر لوقت روشلوا قالطا هیلارق لظ و مدلوا قالم قرهلوا برقا ندنصخش |

 و و هلی كباظ رولک مولظ یرلعج رونید هغاط و هداوس و هصخش یا هلبظ
 هدننزورفز ( لظلا ) رب یداور هدهیلبق هدننزو بنع ( اظ ) ردیدآ عضوم

 شیب مایا هک ندراد جک یرلکدید عرد هک رونید هرلهچک جوا لوش ندیآ ره
 زوقط هللا شیب *یلابل سپ رولوا هرکص رد هجک جوا نالک هدنبقع كنب راهم,
 (میلدفلا) عردلا نیلی لایل ثالث یهو لظ لابل یف هدنع تب لوقت رارولوا دصک
 هلو یرسک كاظ رولک ناملظ یعج روند هنککرا كنشوق هود هدننزو ریما

 مولظم هک ایوک یشا ندنفیدلوا هود برعلا دافتعا دنع هروک هننای كح راث
 تنحرا نالیزاف هدر نایلوا ىلع ییعی كنهمولظم ضرا ےاظ و رد یبم هنغیدلوا

 ضرا هک رد حراش ةمولظلا ضرالا بارت یا میلظلا لقن لاش رونید هتغاربط

 هک هنلوا رفخ ضوح دوخای وق هدنآ هک رونلوا قالطا هضرا لوش همولظم
 ملظو ردبعابکوک ییا هلیسهش هين نامیلظو هلوا شمافلوا رفح نكره امدقم
 هللادبعو ردیمایداورب هدنسهکلوادجو ردیعبات هک ردندنرلهلوک دعس نب هلادبع
 یرلسرف كدنه ن ةلاضفو ینودس جرومو رددآ یسرف كاطلا ن رع نا

 ردن دح طیطح نب میلظ و ردیدآ عضوم رب هدنع هدننزو رییز ( میلظ ) ردیعا
 ( مالظلا ) ردیعبات همعط نب بشوح میلظوذ و ردفورعم لجر كلام نب ملظو
 هدننزو بحاص ملاظ و هدننزو بنع اظ و ردتغل هلدیدشت كمال و هدننزو باتک

 لیذح هلبضو هلیرسک كباظ ( هملظ ) رولوا یرازیلف نوزوا هکردنابن عون رب
 | ردآشنم كنلتم « ةبظ نم دوقا » هک ردیسا كنهشحافر ندنناوسن یسهلیبق
  هدقدلاق هدناملع بولوا زوعک ما بودا راما هلا روعق و از یرع تام"

 رولوا بایافص هلکلا اشامن بوکح هنبرلبحک ینآ امماد بودا ارتشا یسهکت یک

 هدننززویظعم ( طلا ) ردبدآ فورعم لجررب هلیضكياظ ( لظلافهک ) ید |
 تباصا روغی امدقم هکرونید هتابن لوش و رونید هبهغرق و روند هنشوق لانرق |
 ریسپ ئش رونید هبهنسن یؤزج هدننزو باتک ( مالظلا ) هلوا تبانهدرب نیا ||
 ندزاجیابهلیغریوق كنیزوک اکیس اوز یا امالظ" "لا رصف لاقب هثم و هتسانعم |[
 نادمهدننزورسح ( لضم ) ردیدآ هعرم رب هدهماع ( همولظم ) یدلبا رظن |
 (ظا ) رونید هلزنم و هکشوک نچک لوب ندنتلآ طاباس ردیدآ طاباس رب هدنیرق
 ردیدآ تغاط هدهشدح ضراو رد دآ تكغاط ر: هدنض را ماس ی هدننزو دج

 مان شیح تاذ و ردیدآ عضوم را هدلح مات هم رلا نطب و رد راو یندعم رقاب هدنآ
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 | ردلاظ لوا هڪ رد هنسانعم كلبا تبسن هدادب و لل ییهسک رب هدننزو
 ۱ هدنزو هلزنم ( ةملظملا ) لفلا ىلا هبت اذا االف لظ لافي ردنرابع ندکید
 نو داد ندلاظ هڪ روند هنقح مولظم هدنزو همام ( ةمالظلاو )

 (مالظلا ) هتلظنام یا ینمالظ و ینلظم نالف دنع لاغب ردنرابع ندهنسن ییدلبا ]
 ظ همدآ رب ردرلردصم ندهلعافم یدننزو هلاکم ( ذلالا و ) هلرسک كباظ ]

 كياظ , ( ةملظلا ) هملظ ىا هناظم و همالظ دارا لاقب هنمو ردهنسانعم كلبا
 ارف هدننزو باحم ( ماللثلا و ) ؟هدنزو ءار ( هاملظلا و ) لنيتم و همش ۱

 | دونا باسهذ وهو مالظلا و ءالظلا و ةلظلا و ةلظلا تلع لاش روند هغلوك |
 | مدع تلظ اریز ردراو ةكلملاو مدعلا لباقت هدنرلنپ تلظ هلا رون هکرید حراش |
 ۱ ردوب ین ید هدندنع فلوم هکه تن ردفرعم هللا رینتسب نا هناش نم “اع رونلا |

 | رولوا داضت لباقت هروک اکا هلکلیا فیرعت هللا ضرع یفانم هرون رلشعب و |

 ۱ ءاملطخ ةلبل لاش رولوا تفص ءاملظو یهثا ردهعسروب ید تایحو توم هکهتن |
 | هلبل لبل هدرلنوب هارغ ليل یحاک ذاشوه و ءاملظ ليل لاقب و ةلظلا ةدیدش یا |
 ۱ هبه نالوا هملطلا دیدش ید و هلیعف كيادن (ةملظلا) ردششوا منو هنماقم |

 | ةدیدش یا ةملظ ةلبل لاقب ردشلوا حرط یدئاوز هلغلواءهاملظصا هملظو رونید
 لیلا منا لاق : ردهنسانعم قلوا وکارق هلرمسک كنهرمه ( مالظالا ) ةلظلا |
 ىف اولخد اذا موقلا لظا لاقب : ردهنسانعم كنربك هغلوک ارقو املظم راص اذا |

 : رد هنسانعم قمادلراب یک وجا هلفلوا هدایز قنور و باتو بآ كشيد و ماللتلا |

 لظا لاقب : ردهنسانعم قلوا شود هملظ هسک رب و *الاالت اذا رغثلا لظا لاقی |

 هنمانوبآ كشبد هکردهلیعف كياظ لظ هداروب هکر بد حراش املطخ باصا اذالحرلا |
 هک رولوا كعد قلوا شود هنناعل و با و بآ ,كنبراشید كمدآ رب هلکغد |

 ۱ یارلا لتحا ام اذا رعاشلا لوق هنمو هنسانعم ا باصا راربد لحرلا ءانصا

 ۱ یروشو رش هدننزو نسح ( لظملا ) املظا و ءاضصا اه ايانث بورغ « هقرطب ايلا ۱

 | (مالننمو لظءو) "مثلا ریثک یا لظ۰ موب لاقب رونلوا قالطا هنوک نالوا ربثک |
 | ینیاشک تهح هکرونلوا قالطا هشبا راوشد و كشهربچ تیاغب هدننزو بارح |
 نم یردبال ناک اذا مالظم و لظم ما لاقب هیلوا مولعم یبشم و تبشت تعو |
 1 تاب لوش و كلاح یا لظم رعش لاقب رولوا فصو هحاص هایس تك و قوی نا |

 ۱1 تر كب هکهلوا رونیروک قتمارق هلغلوا !"رطم و زبس كب هکرولوا فدو |
 (رضلا) هترضخ نم داوسلایلا برضیریضاتيا لققم تج لاقب رولوا |

 | هنورح و. هلداوسو صخش ندا دس یئرمصب كمدآ هدزدنوکو

 , طلتخانیحوا ۍشلک لوا ۍا لغ یذوا لظ یندا هتیقل لوقت هنمو رونید هتسمرج 1
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 8 اا رد هنسانعم لا عضو هب یربغ كم مع مت عثوم ئیش ر ردفرفوح

 اذا یناثلا بابلانم الظ هلظ لاق یک كما دادی و روځ همدآ رب هنیرب مای
 ناصق اي بویمرو ییقح هک رد هاتف كجا ظ هنقح كمدآ رو رضلا هل لوف

 ظنا هقل لعف اذا هقح هملظ لاقي ردنرابع ندکلیا بصغ یلام دوخای بورو

 صقتنلو یا [ ایش هنم رظت مو ] ىلاعت هلوق هنم و ردلتسم هنسانعم صقن و

 اذا ضرالا ظ لاش ردلمعتسم ا قمزاق ر هد ناموا يقوم و

 هنسانعم كما مذ نکیغوب قلع یاویح و اهرفح عضوم ريغ ىف اهرفح

 امدقم ییوص كباج و كنهرد و ءادربغ نم هر اذا ریعبلا لظ لاق ردلمعتسم

 ءالا غلب اذا ىداولا ظ لاش ردلمعتسم هنسانعم قمراو هرلرب ینیدمایع وا نکره ۰

 یندوسكمولط مدقم ندزلوا دعوي بویوازونه و هلبق هغلب نکی ۸ هعضوم هنم
 بور لبق نيل هنم 0 حوا ۳ اق E و تروا ۳ ۱

 اچ تكمروعا هقلخ لوا ندرطیا لاردا نل و یاب یهو :اهدفساذا نانالا |

 ندنک ارداكنبل هکربد حراشهک اردا لبق نبللا مهاقساذا موقلا لظ لاقب ردلمعتسم ۱
 هز هحرک هکیدد یرهزا رولوا دحت هلا لوا یانعم هلغلوا یسلوا درغوب دارم | ۱

RNP DAA pie E 

 نیللا مظو بطولا ظ نالوا باوص ردمه و نکل یدنلوا تیاور یب وپ لاثم و

 قلوا وڪارق هک لظو یہنا ردقلوا هل اونع تورا نا لبق نم قس اذا

 ۱ روند هراق رظ و ظا اذا عبارلا بابلا نم اب لیلا لظ لاق : رد هات

 هنقنور و ءافص و بال و بآ كشید > و ردیسا كنملق یلفتلا لینحو هام

 هدنشداک قلهایس شلیا تبارس 9و ج ° هرلشید ندنضای تدش هک روئلوا قالطا

 ءاموهو لظ تاوذ نانسا نع تمت لاقب یک یرهوج و یبوص كيف رونلوا لی
 فیسلا دنرفک ضايبلا ةدشنم "سلا مظع لخاد داوسلاک وهو اهقبرب و نانسالا

 (یضن 1( روتىدەراك#“ یجدیادادی و رد رلاعاف مس هدننزو روبص ) مولظلاو

 اوین مو فح هک رد هن ناعم كجا هنلام ا هنقح كمدآ ۳ ید و هدننزو لعفت

 یدنکیللظ مدآ ر و های هلظ اذا هقحهلظن لاقب ردنرابع ندکلیا بصغ یلام اي

 ظن لاقب ردنرابع ندکعید مدیا لظ نب اکا هکر د هنسانعم كلا دانسا هنسفن
 لاقب : رد هنساذعم كلبا تیاکش ندنلض كملاظ و هسفن ىلع لظلا لاح اذا لج :

 (ماللشنالاو) هدننزو لاعتفا هلاظ دیدشت ( مالظ"الا ) هلظ نم یکش اذا هثم اب
 بونوصنوب هنلظ كلاظ یراچا .دوخاب هلرایتخا و عوط هسکر هدننزو ناب

 لیعفت ( مباظتتا ) انا ) ولت لحا اذا ظنا و لجرلا مظا لاقي نو 7

 .ماظلا ) كعنمام یا اذک لعفت نا كلظام لاقب ردلمعتسم هنسانعم عنم لظ و



۳۹۹ 

 كلبا شحو و ههرک اذا ماعطلا مبطن لاش : ردهنساذعم كمرکيا هدنزو لمت

 | لیعفت ( میهطنلا ) شحوئسب یا انع مهطتب نالف لوقت ردلمعتسم هنسانعم
 قلوا ولتماو یراو رفت اذا هنم مهط لاش : ردهنساعم تكکروا هدنزو

 ( مهطلا ) رفت یا میهطت هبف لافب و محض اذا ىلا مهط لاقي : ردهنسانعم

 | مهطلا "یا یرداام لاق ردلمعتس» هنسانعم قلخو "سان ليمو هليغف كناط
 رونبد هنوناخ نالواز سیا ینا كنب زوب هذنزو هحرف( ةمهطلا )وه سانلا یایاوه

 | هکردهنسانعم همم هدننزو هفرغ( ةمهطلا )هجولا ملل ةلبلق یا ةمهط ةأرما لاقب
 نالس ( نامهط ) ةمصع یا ةمهط هئول ىف لاقب یدنلوا رک ذهدنلحم ردندناولا

 | كىپ راترضح سو هبلع هلا یلص مرکا ېئ ردهدزناب ز هدننزو نافعو هدننزو
 | لوقیلع ردراهباص هدیسیکیا هکردیمسا یسهلوک یغد كصاعلا نب دیعس و ردب لوک
 هبف ءاجرا ىلع فلم ردندفالسا هما ناسهط نب هاربا و رد ناوک ذ یرلعسا

 | كناط ( میطلا ) ردشلا ابا ینفیدلوا ندهثجرم ارهاظ هلکلیا دییقن هلی رابع

 لاقي : ردهنسانعم كلا روطفمو لوبج هبهنسنرب یدآرب یلعو لج قح هلیعف
 :ردهنسانعم ینلوا راکوکی وللعلزوکمدآ ربو هلبحیااسیط مطب ربخایع هللا هماط
 هلع نسح اذا لحرلا ماط لاعب

 قلفجو وکتفک هانوکسس كنءهمهو یعف كباظ ( مأظلا ) ( ءاظلا لصف ۰)
 كنسهجوز كمدآرب و ةبلطا و مالكلا یا مأظلا اذهام لاقي : ردهنسانعم هطاعت و
 | عاج مأظ و هفلس یا همأظ وه لاقی رونلوا ریبعت قاناج هکرونید هنسهتشنا
 (ذم هاظلا) اهعماج اذا ثلاثلا بابلا نم امأظ ةأرلا مأظ لاق : ردهنسانعم كلا
 ندفلوا قاناح هنبربیرب هکردهنسانعم قلا هریشیم یکیا مدآ یکیا هدننزو هلعاقم

 ] رك كياظ ( ماعطظلا ) اتخا امبنم "لک جوزت اذا انالف مءاظ لاقب ردنرابع
 | عضو هنلحم یبهنسن رب هلبض كياظ ( لظلا ) رونید هبهفحم هکردهنسانعم ناعظ

 ] لظاذه كلعف لاقب ردعا هکرونید هکلا عنعو هبیریغ كنصوصخم لحم بوی
 | فلومرکذ بساک هلیحف كباظ یتیقحردصم ندنو و هعنحوم ريغ ىف *یثلا عضو یا
 ] هعضوم ريغ ىف *یشلا عضو رد ذوخام ندنلظ یس دام لظ هکردشعد هدریاصب

 | هلا لودع ندنناکم اي ندنتقو اب هللا ناصقن ای هللا هدایز ای رویم عضو ردهنسانعم
 | یمظعا كنوب رولوا یلاعتهلا نیب و ناسنالایب یر, رولوا هنوک چوا لظ و رولوا
 نيب و ملاظلا نيب ثلاث رولوا سانلا نيب و ملاظلا نيب ىنا ردقافن و كرمش و رفک

 هلظرب ملاظ ردسفنلل لظ هقیقلایف یسهالن عاونا كلظ هکیدلاق رولوا هسفقن
 | اوناک نکل و هلا مهلظ امو ] هکهتن رولوا شعا اظ هنسفن ادتبا هدکدلیا رادتبا
  ردصم هلیعف كاظ ( طلا ) یمنا ردقطا ینآ یصعرک [ نولظی مهسغا
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 م زحاذا هرعش مط لاق : ردهنسانعم كك وب هدشاب بوطروط بوروا لوق ىلع

 ةرجثلا رثاطلا "مط لاقب : ردهنسانعم قمنوق هنسهپت كحاغا شوقو هصقعوا |
 تحایسورپس هدنیمز یور لوق ىلع قلوا كالاچو تسح ےمطو مطو اهالع اذا

 اعط سرفلاو لحرلا رط لاقب : ردهنسانعم كترکس هحهتسهآ دوخای كغا |

 ادعوا ضرالا هجو ىلع بهذوا عرسا یا فخاذا لوالاو یناثلا بابلانم ایعطو |
 یلوتسمو بلاغ هرزوا هلج روشلوا قالطا هتمايق ( ةعاطلا ) البس اودع |
fروتلوا قالطا ههیهادو ةمابقلا یا ةماطلا لوه نم هلابذوعت لاش نوعشیدلوا  

 ىلع رونلوا قالطا هیوص هلبیرسک كناط (یطلا) ةيهادلاب یا ةاطلاب هامر لاقب
 تحوم دوخاب رود ههنسن واو هلاشاخ وراخ نالوا هدنزو تكیوص لوق ق

 هریتکددعو رونلوا قالطا هبایردو رونید هقنلبس ییدرتوک بولآ كنبوص لیسو |

 بجعتو ردهنسانعم بو رونید هغاربط یرلکدنروا بویاسیق یب وبقو روند |
 رونید هرکذ كلویو روید هنککرا كنشوق هودو رونید ههنسن تیم قحهنلوا ال
 لرکوب لا ییوص یخدوب هدننزو ریما ( طلا ) زوت دژ رک كاب ىسضحو |

 وک تنه ریه.( مانتتالا ) هار یا میمطو مط سرف لاقب رونید هنآ ۱
 هلناح اذا هرعش مطا لاقب : ردهنسانعم قعشلفاپ ینامز قغریق یرلب وئو یرللیق ۱

 كحااشوق هدننزو لیعفت ( میمطتلا ) هنسانعم مامطا ( مامطتسالا ) زج نا |
 ( یطمطلاو ) نصغ ىلع عقو اذا رئاطلا مط لاقب : ردهنسانعم قغوق هنلاد
 همح هدنناسل هلی كرلاط ( "ینامطمطلاو ) ةلرسك كرلاط ( یمطتطلاو )
 "یمطمطو مطمط لجر لاقب رونید همدآ نالوا هديا نایب یغینیاک یمالک هلغلوا
 شعب نالوا هدنتغل ريج *هلیبق ريج ةينامطمطو ةهمجع هناسلق یا یامطنطو

 جی دءاوهلا باطالثم رولوا هیبش هبیمجح مالك هکردنرابع ندهرکنم تاک |
 روضلوا قالطا»هتنس ناتا هل ا ( ةمطلا ) رارد ءاوه عاط هدر

 تناط ( ةموطلا ) رونید هنسهجراب قاتوا یروق هموکر و هنسانعم هرذع
 یفیدو روند هبدیهادو تفاو ةينملا یا ةموطلا هتذخا لاقت رونید همولوا هلی

 مھطم لجر لاق رونید همدآ ناعذش هدننزو من ( مهطلا ) روند 4 هغبولبق

 رولوا اض هلکغد همدا نالوا قیقدو فیح ىلدبو نعسلا شحافلا نيعسلا ىا

 مانو ةقيقدلا مسجلا فیحتلا ىا مهطم لجر لاق رولوا نوجما بلس یسانب سپ |
 یا نسحلا مھطم دیغا لاقبو مان یا مهطم یش لاقب روند 4بهنسن نالوا لماکو

 لالا عرابلا یا مهطم مالغ لاق روند هب وب نالوا قیاف هدلاج و نسحو همان

 یرکد یزوب و هجولا حفتنلا یا مهطء لجر لاقب رونید همدآ نکشیش یزوبو
 _( مهطتلا ) ةخفنتملا هب ةرغتنملا هجولا رودلا یا مهطم_لجر لاقب روند همدآ جایوطو |

Ce sS 
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 قج ردراردصم هلی كرلاط ( ةبموفطلاو ) (ةموفطلا ) روند هبسك فو
 | دون وک قوجو روند هارد هلنينضف ( مفطلا ) ردهنب راانمم تئاندو

 هدبقو ءاج لافب رونبد هکما هلي كناط ( ةملطلا لهاجناذا هيلع لجرلا مغطت
 رم نهال یا مون هدنزو رز ( ما ) هزبخ یخ
 ( طلا ) راربد لای اقروو رارسا هنفرو ردب رلکدید یمخم رونکو ردنک هدیکرت
 لاق روند هساب وریک نالوا ضراع هراشید یئا ندکلیا كرت یکاوسم هلنیتضف

 | هن رزوا ليم كناط ( طلا ) كاوسلا لرتنم حسو یا لط هناتسا یفالع لاقب

 | ناشلوا جط هلبصف كناط ( طلا ) رونید هبهرفس یرافدباب یکمآ نانلوا ج
 اذا لوالابابلانم املط ةزيلا ط لاق ۶ ردهنسانعم كل زود بوز د ىیرلکفا

| 

 قمنغوص ىكمنا شلوا حط زونه هدننزو لیعفت ( میلطتلا ) اهلدعو اهاّوس خمس
 هنمو دیلاب ارض اذا ةهزبخا ط لاق : ردهنسانعم قلباط پوروا هلا لا نوعا

 نینع قرعلا ءاسنلا حسم ىا » ءاسنلا راب نهملطب « هنع هللایضر ناسح لوق

 نمرلت آ نالبک رکوب ندزمغیدلوا لوغشم هنراغو كنج اشاد ىنعب  رشاب
 هلبراراجن یکردپا دیربت كنا یا هلیرللا یرلنآ رلناوسن هلغلوا كانقرع نامزرح
 تیاور نهمطلپ هلیعدفت كمال راضعب راردبا جم ور بولیس ینرلرت قرهباشخوا
 ردلمهتسم هنسانعم قرع نرم میلطت هکر بد حراش رددودیم دوخای فبعض هل ر النا

 یما ردموسمم هاینرابع هح یا هنیبجنع قرعلا لطو هدب رعلا ناسل هکهتن
 | (موملطلا ) ربینآ تونر هدنزو ساطرق ها همهم یاح ( مامطلا )
 | موحط ءام لاقب رونید هیوص شلوا ریغتم ندقمروط قوج هدریرب هدننزوروینز
 | (مامضطال) ردیف دارمو هدننزو موحط هلا همجعم یاخ ( موختطلا ) نجآ یا
 | حب ليللاو لجرلا مضمطا لاب یدنلوا رکذ هکردبف دارو هدننزو ماجنرطا

 ق ددیدآ عمومرپ و روند هلبف ىشيد هدننزو ساطرق ( ماخلطلا ) محرطا
 1 ( مومطلاو ) هلدیدشن كيمو یعق كناط ( ٌمطلا ) ردتفل هدنظفل ماحلطو
 هال مطلاقب :ردهنسانعم تعروببوصاب یرب رههلفمرابق بولاعوجوص هدننزوموع
 هان الا مط لاقب : ردهنسانعم قمردلوطو ر اذا لوالا بابلانم امومطو امط

 .  هیکرلا مط لاقب : ردهنسانعم كلبا زنسرولب زودبود بوتروا ییوبق و هالماذا
 اإ بورابق هلغلاغوج كب هنسر و اها"وسو ابقد اذا یناثلاو لوالا بابلانم امط
 تاشابو بلغوالع یتح رثک اذا *یشلا مط لا ردلمعتسم هنسانعم كلجوب
 ۱ ۲ هکربدحراش هنم ضعاذا هسأر مط لاقب : ردهنسانعم تكللا شارت ینرب رادقمرب

 .a ِ اإ[ قخربق یچاص مطو رولوا كلا شارت مات هلغلوا نیبم هلترابع هقلح اذا هدساسا
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 | یشاهحاغا یخدوب هد روا ٠ ( معطتلا رد رابتعا هم هعبذ یرلشأت درنو |[
 ۱ ندکلزوعسو هرعش ریغنم انصغ هبلصو اذا نصغلا مط لاقب :ردهنسانعم قمروا 1

 ینالث هدنوب خا اذا مظعلا مط لافب : ردهنسانعم كم روب كليا هرلکسک | ۱
 یخروقامرخ هدننزو لاعتفا هلبدیدشن كناط ( ماعطالا ) ردطاغ ىست |
 مطبالوه برعلا لوقتو مط هلراص اذا سسبلا مطا لاقب : ردهنسانعم قفلولتط |

 قجملوا حالصاو زوف رادم هنسیدننک نالق ینعی هحصبام هیف محشیالو بداتبال یا ۱ ۱
 | هدلحم كصد زلوا بدأتنو رایشه نکره هلکمالیا ریثأت تربعو داشراو 1
 (مطلاو) هدننزو روبص ( موعطلاو ) هدنزو ثادحم ( مطملا ) رونلوا داربا

 زوشید هبهود نالوا یلکلیا یرلکک هلغلوا زوم هلبسهش لعاف مسا ندلاعتفا

 مطموقنابب یا معطمو موعطو معطم ثقانو ريعب لاق رولوا فصو هثنّومو رک ذم
 هبیط دارو مطاک | ندمولط هکروسنلوا قالطا هدوس لوش هدننزو ثادحم
 ( عطتسلا ) ابیطو امعط ءاقسلاق ذخا یا ممطم نبل لاقب هلوا شلءا تیارس

 همرکم (٠ ةمعطلا ) رونلوا قالطا هنب رلفدود كنمسق تآ هليسهينب لوعغم مسا
 (ماعطتسالا ) روسنلوا قالطا هباب هدننزو هنسح ( ةمعطلاو ) هدننزو
 ىلع لوقو ماعطلا بلط اذا همعطتسا لاش : ردهنسانعم كما بلط ماعط
 ماما ینعی هيلع اوعتفاف عفتسا اذا یا [هومعطافمامالا یکمعطتسا اذا] هنع هل یخ را

 هک ایوک ردکعد سه بلبا حف هسردبا بلط عف ندزس بولوا رصح هدنآرق
 (ذعاطلاو ) هدننزو لعافت ( معاطتلا ) راردبا لاخدا هنبزغا كنبدنفا ماما یئآرق |
 یشید ینرغآ هحادقما ندنرمشابم هکعشلغج نیحرکوک كکرا هدشنزو هلعافم |

 هثطون هشيا بوشپوا هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم كلتا لاخدا هنزغا كنيحر کوک 1 ۱
 تعاطت لاق راردنا هلماعم تب نظر ی هن رغا كنبرب یرو راردیا | 1

 یببع نا هدننزو نسحب ( مطع ) ها نا غف هخ لخدا اذا اتعاطو نان ايلا | |

 هکر وند هنشاب ږغ و هدننزو هنسح ( ةمعطلا ) ردندشب رق فارشا هکرد | ۲

 ( ناتمعطلا ) رولوا ناور ندنآ ماعط ههدعم هکهنسانعم هعصاغ ردنا هجو |[ 1
 ییا لباقم هسنب رب یرب ناروط یرلیا هدنرلفیا كنمسف شوق هدننزو ناتتسحم | ۱

 رکذ كنسهچب هکردصوصخم هرویط حراوحوب هکربد حراش روئلوا قالطا هغمرب ۱

 بويلزغوب هدننزو هروبص ( ةموعطلا ) رديا هبعط ذخا هل راقمرپ نانلوا |
 تسح اذا هموعط ةاش لاق رونید هنوپق نالیوّقبلآ هدهناخ نوحا كلنا لکا | 1

 هلا همجعم نيغ ( ماغطلا ) ردیدآ .لحرر هدشننزو رب ز ( میعط ) لک دل |
 مافطلانم ةماعط وه لاق روند هراهسک هلغسو لاذراو ۳۹4 هدننزو نارعس |

 قجاو ردهماغط یرادرفم رونبد هرلشوق ربةعمانو رتکو داغوالانم دغو یا
 هستی ست سس ترس سن سا
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 ېیشآ جافآو ېک یلادنعاو ینوالحو ین ذل كماعط الثم رونبد هثبش نالوا ردادم

 يا مبارلابابلانم امعط مطف نصغلا مطا لافب : ردهئسانعم قغوط بودبالوبق
 اذه لک آ مطبام لافي ردلمعنسم هنسانعم قع وطو لسولا لبقف انسغ هبلسو
 ( ماعطالا ) یدلیا دییفن هلبظفل منیک فلوم ارب ز ردندئلا بابوبو عبشیام یا

 مطب ه"ربس اذا هبعطا لاقب : ردهنسانعم ثكمردب ماعط همدآ رب هلی مسک كنم |

 هر كردا اذا لضلا مطا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كعثنب ین كنجاغآ امرخو
 هرصش ریغنم انصغ هبلسو اذا نصفلا مطا لاقب : ردهنسانعم یمالیشا یباثآ و

 همدآ نالوا لاح؛وخ هدنسوصخ ماعط هدننزو فتک ( مطلاو ) ( عاطلا )

 لحر لاش ردقحهلوا مدا نالوا سیفنو ناوارف یاعط هلفلوا یتعسو هکرونید |
 رونبد همدآ شلوا ینغتسم ندماعط معاطو معطلاف لالا نسح یا مطو معاط |

 همدآ لکالا دیدش هدننزو ربنم ( عطا ) نفتسم یا رکماعطنع معاطانا لوقت |

 قالطا همدآ قزرلا عساو هدننزو مرکم ( معطلا ) ردهمعطم ینّوم رونید |
 یایضهو نادناخ هدننزو بارح ( ماعطلا ) یوزر یا معطء وه لاقب رونلوا ح

 1 ةمعطلا ( یرفلاو یاینالا ریثک یا ماعطء» لحر لاقب روند همدآ نابزممو

 روید كاروخ هدیسزاف رونلوا ریبعت تنه هکرونید هبهنسن كحهب هدننزو هفرغ |
 ةمعط هناوخال ذخا لاش رونبد هنتفایص ماعطو هدنئزو درص رولک معط یعج

 بسکلا قن ىا ةمعطلا فیفع نالف لاقب رونید هشاعمو بسك تهحو ةوعد یا |
 ردن دحم ىفوكلاو رع نب ةمعط ردها قريبا نب ةمعط ردندیماسا همعطو |
 شه هکردهنسانعم ماعط لکا تربس ردعون هان هل رسک كناط .( ةمعطلا ) |
 كناط ( مطلا ) لکالاف ةربسلا یا ةمعطلا ثیبخ هن"ا لاقب رونلوا ریبعت |
 هبهنسنر و هقاذ اذا مپارلا بابلانم امعط همعط لاقب : ردهنسانعم قغاد هلیعت |

 تردقورونید هماعط معطو ردق اذا هیلع معط لاقب ردلمعتسم هنسانعم كع جوک ۱

 قالطا هماعط ندیا عابشاو هنردق یا همعطق سیلاذه لاقب ردلمعتسم هتسانعم

 تكفوصوم هروک هنناب كحراش هلکا نم میشی یا يعط ماعط هلا لاقب رونلوا |

 || ۍتبشړپ هدننزو لعفت ( معطتلا ) یک ىلوالا ةولص ردندنليبق یفاضا هتفص
 ينج قذیا ۰ معطنمعطن ۰ لثلا فو قاذاذا هنمرعطت لاقب :ردهنسانع,قهردشداد |

 ندککیدلیا ظح هکروک ینسینشاچ بوداد كجهرکرب هله ینعی لک اف یبشت |
 ندکمیا ترئابم هشيارب لثموب نوسلوا لساح ابتشاو قوش هکلنا لکا اکس |
 ( موعطلا ) رونلوا دازبا هدننعغ ارغاو قبوشت هبسک ندا رخ"اتو هشیدنا |

 هناویح قلنابرق نالوا یتیحالص هلکا هدننزو ریما ( عطلاو ) هدننزو روبص
 ةنيعملاو ةنغلا نيب یا میعطو موعط روزح لاش هلوا زوعهنو یراهن هکرونید ر
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 "لسععشم ( رهرطلا ) رکتاذا لجرلا مغرطا لاش : ردهنسانعم قلوا

 ردا كلشکرس هکرونبد هبهود یمحتو هروکشمالروک رالوب هنشاب زونه هدننزو
 یحاص لابو لای لدنعم یتماقو دقو لبح هسع ۸ بعصم یا مهر طم ریعب لاق
 نوزومیحاص لابو لای ناوج هدنزو لالععما ) ماه رطالا ( روند هناوح هزات

 ( موسطلا ) اهرطم راص اذا باشلا "مهرطا لاقب : ردهنسانعم قعوق تماق
 بابلانم اموسط ؟یثلا سط لاق : ردهنسانعم قلوا دوانو وح هدننزو دوعق

 ردهنسانعم كلا دوباو وحم ردیدعتم هدننزو مسر ( مسطلا ) سسطنا اذا یناثل
 لاقب : ردهنسانعم قلوا ءالتما هلنيتخف ( مسطلا ) هتسمطاذا هتمسط لوقت

 لاقب رونید هفعحب نامطو زوتو مخا اذا عبارلا بابلانم امسط لجرلا سط
 كنهزم ( ةمسطالا ) هنسانعم مالظ رونید هغلوكارقو ةربغلا یا طلا ذهام

 نیکتا كناي رد روتید هنیرب موک كنهنسنرب هکر دیفدارعو هدننزو همطسا هلی
 هدنوب ردیرلهروس مسط هد رک نآرق هک هلیصف كناط ( ےساوطلا ) یک یرب
 قرهوا فأضم هنبرادرفم تاوذ نالوا باوص هدنرهروس میماوحو نیساوطو
 یدنلوا نایب هدنسهدام مج هکهتن ردکغد ميماح تاوذو سط تاوذو مسط تاوذ

 ندبابش ریقح مجرتم نکل یدلیا نایب مالک قلعتم هیماح زکلای هداروا فلوم
 ( ماسطلاو ) هدننزو بارغ ( ماسطلا ) ردشلتا رب رصو لقنو هلاقم سیفن
 لار لوق رونبد هزو قوج هدشنزو دادش ( ماسطلاو ) هدننزو باص»
 داع هدننزو مسر ( ےسط ) هربثکف یا هماسطو هماسطو رابغلا ماسطق

 ندروبم مسط هدننزو ريب ز ( میسطلا ) ردرلنمرقنم الاح هکردهلیبقرب ندنموق
 یلاغتشا ددر هب هلغشمو راکر دوخای هلحر كمدآرب رابیع هکر دندانعموب ردرغصم

 هایم هدروا هسلوا سرتسد هنحوا تعغنمرب اعطق بولوا لئاطالو لطابو هدوہب

 ریقح یریفصت ردشلوا لحعضمو ضرقنم هروب نم. لسبق ارز راربد می
 رکتح نالف لاقب روشلوا قالطا هبادغب ءدننزو باح“ ( ماعطلا ) ردنوحا
 هدیادغب ید ماعط یک قالطا لام هنعسق هود هکربد حراش ربلاقایا ماعطلاق

 رولک همعطا ىج رونید هثیش قحهنلوا لك اقلطم ماعطو ىبتا ردشلوا بلاغ

 لک | هنسن رولوا ردصم ماعطو هليخف كناط مطو رولک تامعطا ىعجلا مچ
 ممطو هلکا اذا عبارلا بابلانم اماعطو امعط همعط لاق : ردهنسانعم كليا
 هللا هقئاذ توق راربد ید یتشاچ هکرونید هتسهمو داد كنهنسن لوا *یفلا

 یک هزمو داد نالوا یسهنایم كرانو و قلولتطو قلیجآ ردنیفیک نالوا مولعم
 هوا واح همعط لاش رولک موعط . ىج نونلوا هدارش رکو ماعط كرك ||

 هبابتشاو ماعطلانم یبنشیام وهو امعط سضحا لاق رونید هماعط نانلوا ابتشاو



 ماعط شموس هنفلارا كراشيد و :رمضخ یا ةمارط هنانساب لافب رونید هرمشخ

 هرسک كنز ( مارطالا ) روشلوا جارخا هللا لالخ هکرونبد هنبلهجراب
 الم تیکر اذا هنانسا تمرطا لاقب : رد هنسانعم كاشي یرارزوا ك راشید

 یقلزویسهحمارو یععط را هلغلاف یسهبغ ماعط هدنرافلارا رلشید و ةرضحلا

 ثاکرح كئاط ( ةمرطلا ) ةمارطلل ريغ اذا هوف مرطا لا : رد هنسانعم |

 ( ةمرطلا ) رونید هویب نالوا هدنسهنروا كفادود تسوا هلیئوکس كنار و یال
 رونید هغاجوا هلی كناط ( مرطلا ) هنسانعم دبک روند هرکح هدننزو هرم
 لاب ندناوف هلنینعف ( مرطلا ) ردیدآ رجش رب و هلاه روید ید همزط
 لاس اذا عبارلا بابلا نم امرط لسعلا مرط لاقب : رد هنسانعم ققا بوزبس

 | ردهنسانعم كللوس نوفنوطنوفنوطیزوس هدننزو لعفت ( مرطنلا ) ةيلخا نم |
 | همالکق م"رطن لاق : ردهنسانعم كلبوس هدیروشو قشراف شعبلادنع و

 مرطن لاقب :رد هنسانعم قعشالب هروماچ هدننزو جرحدن ( معرطتلا ) ثاتلااذا |

 . قفللوصوب بولیزوب وص هدننزو هجرحد ( ةعرطلا ) ثولت اذا نيطلا ف |
 ردهنسانعمقلواتاق تاق هنسنرب و مر و ثبخ اذا ءالا عرطلاقب : ردهنسانعم |

 | دونیدهابهدننزو میذخ (معرطلا ) بط ىلع افبط راص یا قبط اذا "یشلا میرط لاقب |
  كي یعپ دنحااذا ةعرط راط لاقب هنم و رونبد هباحس نیلاقو قيصو هنسانعم لسع

 | هدننزوهحرحدهلا هثلثم یا ( ةرطلا ) رولواهبانک ندکعد یدلک هبضغ و ےشخ |
 | :ردهنسانعم قمروط شوماخو مسپا بوکید هرب یئاب ندغامدو ربک دوخای ندبضغ |

 | هللا هلمهم یاح ( موحرطلا ) ربکتوا بطغنم قرطا اذا لجرلا مثرط لاقب |
 شلوا ریغنم هلغمروط فوج هدر ریو ردهنسانعم لیوط نوزوا هدننزو روفصع |

 | هلا همجم یاخ ( جنرطلا ) نجآ یا موحرط هام لاقب رونید هبوص |
 اإ همدآ نیغراطو ردهنسانعم میطضم روند همدآ شعاب هرزوا یناي هدننزو لععثم |
 ا | یایرهو رونبد همدآ ربکتمو نیبدوخو نابضغ یا جنرطم لحر لاقب رونبد ۱
 . | یا مخرطم "باش لاق روند هلاوح ریلدو هزا مات یادنا بابسا نوغی وا |

 ا ]| قلوافیعضو نسرف یرون كزوك هدننزو لالععثا ( ماجنرطالا ) مالا نسحلا
 لاقب : ردهنسانعملوا لظم هک و هرصب "لک اذا لجرلا مخرطا لاقب :ردهتسانعم |

 یفاشا ینشاب هکر هدننزو هحرحد ( ةععرطلا ) دوسا اذا لیلا مخرطا

 ندکنجوقرطااذا لجرلا میسرط لاقب :ردهنسانعم قمروط مسیاو تکاس بوکا |
 | هریغو لانقلا نع مسرط لاقب : ردهنسانعم قملنچ بوقروف ندهنسن یریغاب |

 | لاقب : ردهنسانعم قلوا وك ارق هك هبا همجم نیش ( ةعرطلا ) سکناذا
 | | نییدوخوربکتم هدننزو لاالعفا هلاهمجحم نیغ ( ماغرطالا ) لظااذا لبللا شرط |
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 ةمعط قرط : ردهنسانعم تعاچو هتعفد ها لیللاوا لیسلاوا یداولا ةع .

 هکردیسهینک كندراح نیدع هدننزو هحلط ( همسط وا ) ةعاجبیا سانلانیم

 . كنجو روید هرلهود قوج هدشننزو هره ( ةيعطلا ) ردند رع یافرش

 الصا بودن هلج یک بابش ندر هکر ونید هردام نالوا ددش یسهکر عمو

 | هدننزو ءارصع ( ءامعطلا ) كارعلا دیدشیا ةمحط وه لاقل هبلوا نادرکور

 (موسطلا) ردیداتاب یرلکدید قربآ لوقیلع تابنرب هدننزو هرم ( ةمعطلاو )

 فنع هدننزو روبص ( موعطلا ) ولع یا موعطع ءانا لاق رونید هبهنسنولط

 یش لاش یک جومو كنس روند ههنسن نالوا رروب بالتا ندر هل دشو

 لاقب : ردهنسانعم قمردلوط هدننزو هحرحد ( ةمرحطلا ) ع وفد یا موعط

 سوقلا مرحط لاقب : ردهنسافعم قاط شيرك هاي و ءالم اذا ءاقسلا مرعط

 ةمرحط هیلعام لاقب : ردهنسانعم هنسن هدننزو هحریز ( ةمرسطلا ) اهرثو اذا

 ءایسافام لاقب روند هدولب هجرابرب هدشنزو هجر ز ( ةملعطلا ) *وش یا

 روند هتسب روس یک هدننزوهرغ هلا همععم یاخ ( ةمخطلا ) م .غ یا ةملعط

 ( ةمعطلا ) ردیسا یردب كنيعبا ما بشوخ هل رک كتا ( ةمخطلا )

 هدننزو رجا ( مخطالا ( رونبد هغلهابس نالوا هدنکوا كنور هدننزو هفرغ

 یا مخطا شیک لاقب هلوا لارموق یماضعا رئاسو هایس یئاب هکرونبد هچوق لوش
 8 هحهدایز تم" یرلقادودو ینور هکرونید هنآ نعایو ردک «رئاسو دوسا هسأر
 شملکح یوارطو با لوشو روند هن کوا یرلنورب كنه ادو كناسناو هلوا

 ست مطا ملل لاقب هلوا شلوا قتمارق یک همردصپ بولیزو ینول هکر ونبد

 ردفدارم هدربخا یائعم هلا مضطا هدننززو ریما ( میخ طلا ) داوس یا برضد

 همردصپ بوب روق تا هدننزو رارجا ( مامضطالا ) مطا یا میخط مل لاق

 (موخطلا ) مخطا راص اذا لا خطا لاقب : ردهنسانعم قلوا قتمارق یک

 هل -,عف كناط ۳ روند هرادودح و رونس هک ر دیفدارم و هدننزو موخ ||

 امتطلحرلا مخط لاقب : رد هنسانعم كما كاربکت هدننزو هماخف ( ةماخطلاو )
  هدننزوریز ( خط ) ربکت اذا سما ابابلانم ةماضط مضط و ثلاثلا بابلانم

 ول هکیواو ا هدننزو طبالع ( مراخطلا ) ردرعاش هكر د ءامخطلا ىنا نا

 هلیصف و یرسک كناط ( مرطلا ) نابضغ یا مراخط لحر لاقب روتید همدآ
 هنسانعم دیز روند هغیف و ادهش یا امرط انمعطا لوقت رونید هنلاب جموک
 رولوا ردصم مرط و رونید هناوق ولطبط هلبا لاب دوخاب هلب شلوط هدراناوق و

 بابلا نم امرط ربیازرلا تویب تمرط لاقي هنسانعم قلوا ولطبط هللاب رناوق .
 شکوج هرلشید شعب هدننزو همان ( ةمارظلا ) مرطلا نم تئالتما اذا عبارلا
 صبا سوت تو
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 | یابس سرف لاغب هنم و هنسانعم ثعامج رولک مما یمجج رونلوا نالطا هتعاجب
  لافطا نانلوا ربیعت هراببس هدرغناسل هکر ید مجرتم لیلا ةعاجب یا ماسالا
 | هدننزو روبس ( موعضلا ) رد هلبا هسبالم وب یرلکدلپا قالطا هرابنضا هنژزج
 | نیغراط هدننزو دفدف ( مشعفلا ) روند هبءرد نالک ندنفلارا هبت نوزوا یبا
 | همدآلدر و ریلد ولئأرح و روید هنالس را هلانیشخو هنسانعم نابصغ رود هیدآ

 أ | ميسج اذکو ؟یرج یا مشع” وه لاقب رزنید هیهسک دنمونن و میسحو روند
 هعرزن مع و سوح نی مشعضو ردندباصا هدانفنب مع و تراطا نب ےس و

 (٠ مشعفلاو ) هدننزو طبالع ( مساعتلا ) ردراندحم یتلاوبا ىكوللا منع و
 هل راز ) ةينيمضلا ( روند همدآ ربلد و یرح و 4 السرا هدرلن وب هدننزو طبلع

 لاق : رد هنسانعم كلنا قلردام هلثب وقت و عیهشت ین یدنک مدآ رب هدننزو

 | : رد هنسانعم فلآ بوروبس ینعومم لدوحوم لام و هبلق عش اذا نالف منع
 | .دسالا مضعلافب : رد هنسانعم قمرقبح نالسرا و هلك هذخا اذا لالا منع لاقب
 | دیز نب ماعض و هبلعت نم ماع ردندیماسا هدننزو باتک ( ماعنلا ) تّوص اذا

 | یبهنس ییدشتب یلاو ییدروک هدننزو رار ( ماعلا ) ردندباصا هباوت نا
 همش لک یلع یوتحم ناک اذا ماضعض لحر لاقب رونید همدآ نالوا روشللوبق

 | نوهگبدلبایض هنبربیرب یرلتآ رونلوا قالطا هبیثوق هلیعتف كدانم ( ةمضلا )
 | هک ردتفل هدنظفل منع هدننزو مون ( موضلا ) ةبلطا یا ةعضلاق اوقبتسا لاقي
 ( منهنملا ) اهن مضي مان ىف ةغل امونم موضي مانع لاقب : رد هنسانعم لظ

 میا مزه وه لاقب رونید هیسک هبام عو مثل هدننزو جربز هللا همجعم یاز
 لاقب :ردهنسانعم كليا صقن ىنبولطم و قح كنهسک رب هلیحصف كدانم ( ىلا )

 | یمج ردعسا هک رد هنسانعم دادی و لظو هصقتا اذا این هيي هقح هماض
 | مسا هدعب بولوا ردصم لصالاف وب و وظلا یا مینعلا اذهام لاقب رولک موبنح

 | بودا روج همدآ رب ىد وب ( ةماضتسالا ) یدنلعج هللامعتسا قرهلوا

 | ( مینسلا ) هصقتلا اذا هقح هماضتسا لاقب : ردهنسانعم كمريو تكسکا ینقح

 | لاقب رونید همدآ ششوا روج هللا صیقت قح (ماضتسلاو ) هدننزو لیکم
 | هشوکرب كغاط هلیرسک كلداض ( ملا ) هقح صقتنم یا مانعتسمو میطموه
 رددا لبحر دوخاب یداورب دوخای فورعم عنحوم رب هدیآرمسو روند هتسهبحاو

 | یلاعتهنوعب زج ردندیرع تالاجر هکردیمهفلا حنا هدننزو رییز ( ےیض )
 هلئوکس تنهلممم یاحو ینالث تاکرح كناط ( ةمعطلا ) (« ءاطلا لصف ۰)

 | لیسو كياچ روند هنموک نالک بویرو ندروغوارب كنهنسن قوجو كور

 | متا لاقب یک یفلوکارق ناصب بوکوج هقافا ندرب كنهصکو یزالط كب وص
 ةمحط
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 هبلوچ ارپ هشیا الصاو مثلو كوپلس هدننزو همافرض ( ةماسرضلا ) ردیدآ ||

 هلا همجعمدانص ( مترضلا ) لسف ميئلوخر یا ةماسرض لحر لاقب رونید همدآ 1

 (مطرضلا ) رونید هنککرا كروناج یجئرب اقلطمو روند هنالسرا هدننزورفعج

 یا مطرض سرفو لجر لاقب رونید هناوبحو ناسنا ولئراف یربا هدننزو جرز

 رونیدهحرف رسفشفای قلصتو یرباهلیع كداط ( "یمطارضلا ) نطبلا مضل

 هدشزو لای رج ( ماقرضلاو ) هدننزو رفعج هلا همجعم نيغ ( مغرشلا )
 قالطا هروالدو رد اب هماغرضو رونبد هنالسرا هدنزو هلی رح ( ةماغرشلاو )

 رونلوا قالطا هرغیآو هروغو اناوئو "یوقو عاصش یا ةماغرض وه لاق روئلوا
  ددشلا لحولاو هدهضهن شعب هنسانعم دیدش لحر روئلوا قالطا همدآ زوایو

 ردیوصایلوا هتسن نکل رولوا كد روماچ ولزوا ولت دش هلغلوا موسم هلت رابع
 قفلنالسرا هدننزو جرحدن ( مغرضتلاو ) هدنزو هحرحد ( ةغرضلا )

 تغرشتو لاطبالاتغرض لاقب ردنرابع ندکلیا قلردابب یکنالسرا هکردهنسانعم
 ردهنسانعم قمرصا هدشنزو غل ( فعلا ) هبتیشتو ماغرمنلا لعف تلعف اذا

 یهنسن یغیدنلشوخ دوخای قمرصا هصثشاو ندقمرصا هلا رشید كوا لوف ىلع
 س

 هب فنضو "یشلا مط لاقل : ردهنسانعم قمرصا بو هرواق قرهردلوط ینزغا

 هيلا ىوه اع هخ الع ناوهوا شبللا نوداضعا وا هّنصع اذا ثلاثلا بابلانم امغص

 رولوا هنسن یلقرصا هکرونید هثبش نالقار بورصا هدننزو هما ( ةماغضلا )

 قمرصا اد هدننزو ردیح ( ميلا ) هظفلو هغضمام یا هتماغض وه لاق

 یاب روند ید یمنیض رونید هنالسراو روند هناویحو ناسنا نالوا ندنناش

 بوردشانب هثيشرب یبهنسنرب هلدیدشت كيمو یصف كدا ( ٌمسلا ) هلتبسن
 (ماضنالا) هيلا هنجبق اذا لوالا بابلانم امض هبلا همض لاق : ردهنسانعم قعشوق
 لاش : ربهنیسانعم قلشوق پوشان هثیشرب هنسنر . زدغواطم هدنزو لآ

 قلشوق .بوشانب هنب رب یرب هدننزو لعافت ( ٌماضتلا ) مضناف هيلا هم
 هدننزو هلعافم ( ةماضلا ) لحر ةئاماوماتت تح اومانتت لاق : ردهنسانعم

 ینهاض لوقتو هععیا هبلا هما لاقب : ردهنسانعم قعشوق _هثتشر یهنسنر

 هنسفنیدنکیبهنسنرب هسکربهدننزو "لاعتفا (مامطضالا) هعضیا اذک مایلا یحاص
 دسفنیلا هعضاذا *یفلا مطضا لاقب ردن رابع ندقللوبق یدنک هکردهنسانعم كما ّمض
 هدننزو بارع ( ماعلا ) لقشا اذا هيلع مطا لاقب ردلمعتسمهنسانعم قمالبق و

 "مضلا ) هنلوا قالا و ےض هرخآ “یش رب هنسن رب هلکنآ هکر ونید هبهنسن لوش |
 . فحعم ندهلمهم داص كنوب و رونید ههدیدش ةیهاد هلیرسک لر لداص ( مامضلاو ا

 هليا هروسكم رم ( ةماعضالا ) ردباوص هليا هلمهم داصو ردنونظم ىسوا |
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 | | لافب : ردهنسانعم یلوا شنآ رب بوئلهکبوا كب همدآ رب یغد وب هدننزو لمفت
 ۱ راثلاتم مت لاقب : رد هنساثعم كملولع شنآ و ابلعغ مدنحا اذا هبلع مشت

 ۲ ] هدشنزو لیفت ( ممختاو ) راك تتمزمه ( مارشال ) تمتخا اذا |
 | || رانلامرضا لاقب : رد هنسانعم كمردنلولع بوردشنوط یشنآ ( مارشنسالو )
 ۱ | شتآ ىد وب هدنزو لاعتفا ( مارطنسالا ) اهدقوا اذا اهم مطتسا و اهت رو

 | رق یک کرک هلافص و جاص و تمرطنماف راثلا مرضا لاقب : رد هنسانعم كفلولع

 | باشک ( مارضلا ) لعتشا اذا بیشلا مرطضا لاقب ردلمعنسم هنسانع كرس
 قسشمو و فیعع دوخاب رونید هنیرافریق نوطوا كحهریدنلولع شتآ هدننزو
 هدیکرت رونید هئوطوا یلولع دوخاب هننابلوا یروف شنآ هدیدنک دوخاب هنبرلثلوا |
 لعشا لوقن هلاه رونبد ید همارشاک او روللوا ریبعت یکسوک و قرتوط هرلنوب |

 لعتشااموا 4 رجب الام وا نالوا فعضاموا بطخا قافد یا ةمارضلاو مارشلاب رانلا

 ۲ | مرض وه لاقب روئلوا قالطا همدآ جآ هدننزو فتك ( مرضلا ) بطخانم

 ۱ | فسو هئآ هدنود كرکوب كبو رونید هنسبرواب كنشوق لعتشوط و مئاج یا |
 نالوا ولشنآ هلفغاب ىجوأ هلاصف ( ةمرضلا ) ءادع ىا مرض سرف لاقب رولوا

 | شتآ و راردبا قرتوط هک رونید هئوا نانلوا ریبعت ناشواب دوخاب هنلاد امرخ |
 1 هک ر هدهناخ راب عو هنسانعم را روند هشت آ اقلطم دوخاب روند هنبروق

 | هک ردقوب یججلفوا شنآ رب ینعب رلرید ةمرض عف انرادلابام هدرب كلجدردقوب |
 ۱ ۶ ی نا هدننزو هرج ( همرض ) رد هانک ندکعد ردقو دحاو درف

 | هلیرمسکویعش كدا ( مرمضلا ) ردیدجكنهلمرح نب مشاه رد هلا هروسکم داص
 ذاخا ندنآ و هیبش هنکعحچرتعس یکحچ و هطولب یر ردیدآ ره وبشوخ ۳

 ظفل هکردیسا سودوخ وطسا لوق ىلع رولوا لضفا ندنعاونا لسع نانلوا |
 مطبرجش هدننزو هباتك ( ةمارضلا ) ردنابن یرلکدید شاب هراق هدیکرت ردیناوب |

 1 كرش سنح رب هدشننزو مذح ( عرض ) ردب رلکدید یجاغا فاس هک ردیسا

 ۱ رونید «هنسنشغاب هک رد هنسانعم قیرح هدننزو ردح ( مرینعلا ) ردیف |
 ۲ هدننزو هنیهح ( ةعرض ) ردموسرم هدننزو ریما هدهرئاس تاهما هکر ید حراش |

 | رفعج ( مزرضلاو ) هدننزو جریز ( مزرضلا ) رديدآ راصح رب هدن |
 . هجرادقم رب زونح ندکلمک لوق ىلع روشید هیدقا هحوق هدننزو |
 | هنالوا هجزآ یدوس بولوا ولشای دوخا روند هشالوا شلاق یسهیقب |
 ۱  یفا لاش رونید هنالب یجلوص كب هدننزو جرز مزرضو روند |
 ۱  :ردهتسانعم قمرصا كب هدننزو هحرحد ( ةمزرشلا ) ضعلا دیدش یا مزرض |

 1 تكيوص یفورعمر هدننزو ساطرق ( ماسرض ) ادیدش هضع اذا همزرض لاق ِ
 س ا ا ل ل ل يا

 ردبدا

 سس
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 ردیبک یریلکدید هفف سیقرو یدیشلوا بقلم نوحغیدلوا ناهد زک روم |
 اذا منيب مالا جاضت لاقب : ردهنسانعم فالتخا هدننزو لعافت ( جاضتلا ) | ر

 لاق روند همدآ ناهدزک یرک | یزعا هلیسهش لعافیسا ( جیاضتلا ) فلتخا

 جوب .هار درب هدننزو هفرغ ( ةمجفلا ) مفلا جوعم یا جاضتم لجر ||
 هنسیلاها ردیعسا كنیردپ نطبرب هدنرانزو رفعجو ذغنق ( مج ) ردسیسا |

 یدنلوا هدایز ءاه هنبرخا نوا تبسن هلیعت هراداض راربد هعاعضو عاصض |

 تنهمجعم یاخو یصق كدام ( مضضلا ) رايدبا ماش كولم هدفلس راروم |
 هلبدیدشت كيمو هدنزو دجا ( مخالاو ) هلنیتعف ( مخذلاو ) هلئوکس |

 شعب ارپ ز ردصوصخم هراعشا هدفقو تلاح دیدشت هروک هتنای كحراش ردزناچ |

 رد هددشم ینآ هدکدلبا فقو هرزوا فرح نالوا هلرصم لبقام برع |

 مظعلوق ىلع رونید هثبش نالوا میظعو ابقو یریا هدننزو بارع ( ماخفلاو (ا

 مفاو مخو مخ وه لاقب رونید هناویحو ناسنا نالوا علا ریثک مرجلا |
 هاملاب رلنوب هکرید حراش معلا ریثک مرا میظعوا میظع یا ماضطو ےخضاو |

 كنبع ردتفص ارز هلیئوکس كناخ كلذک رولک تام یعجج كل وا نزوو ردفصو ||
 هءالس ( ةماخضلاو ) هدننزو جوع ( مفحفلا ) ىبتا ردصوصحم همتا ییرح |

 بابلایم ةماضضو امض مضض لاقب : ردهنسانعم قلوا مضض هنسنرب هدننزو
 عساوو یدنلوا رک ذ هکردفصو هلبعف دانم ( ملا ) ام ناک اذا سماح ا

 هکرولوا فصو ه وص آو عساو یا قی رط لاق روشلوا قالطا هلو |[

 ندهب راع برع هدفلس مخط ن دبعونبو لیقث یا مش ءام لاقب زلوا راوکشوخ |
 كنناوسن برع هدننزو هکوصطا ( ةموضالا ) ردرلضرقنم الاح یدا تعاجر |

 ردهنسانعم هماظع روند هب هح وب یرلقدلغب هنب ر صف نوحا تكمروتسوک لوس |

 محطم لحجر لاقب روند همدآ ددش یناب رضو تامدص هدننزو ربثم ( لاا ) ۱

 رونید هراکرسو نابعا يحاص میظع فرشو ناشو برضلاو مدصلا دیدش یا

 هدننزو هدخ ( ةمخضلا ) مضض في رش ديس یا هموق نیب مضم وه لاقب
 قمقجآ كيهلنبتف ( مرضلا ) رونید هنوتاخ نت زانو رظنعنوخ یلکشود یفدب
 را لاعتشا ردهنسانعم قلقا بوني ندهضراع راس دوخای ندقلحا كب لوق ىلع

 هعوسح "دتشا اذا عبارلا بابلانم امرض لجرلا مرض لاقب , ردذوخأم ندنسانعم
 مرض لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا شت رپ ندبضغو مذخ طارفاو « رحوا
 هماعط هرزوا كمالبا" كرت اعطق ندماعط نالوا هدرفسو ابضغ "مدتحا اذا هيلع

 عفدبالهلک اف "دج اذا ماعطلاق مرضا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كع رک یک شتآ
 ( م رضتلا ) تلعتشا اذا رانلا تمرض لاقب : ردهنسانعم كفلولع شناواتیش هنم



 لاله بولوا هسبلع یبفم ندشطعو عوج طارفا ردلمعتسم هنسسانعم مناد |
 قعرفجیئوف هودواهفاذ اذا هنینم ماص لاغب ردییبم هن روصت قمراو هنسهحرد |

۱ 

 هموصقف "ینارمصتلا لاقب رونید هباسیلکو ناضمر ريش یا موصلا ربش ءاج لاق

 طبالع ( مابضلاو ) هدننزو رفعج هللا هنلثمی ( مبتلا ) (م دانملالصف *) ۱
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 مالکلا و بارمغلاو ماعطلارم كسما اذا امایس و اموص موصب لحرلا ماس لاقي

 طبخ نرافم هن ندعاجو بارشو ماعط هدعرمش یفرعو ردعوصوم هنسانعم
 یولوا موصو یبتثا یدشلوا لامعتسا هدکللا كاسءا ردف هدوسا طبخ ندنیا

 یمزاذا ماغثلا مام لافب نوجکیدلبا فقوئو نوکس هدلالطوا ردلمعتسم هنسانعم
 موو ردهنسانعم لوعفم مسا روند هنس كنشوق هود موسو هقرذب
 لاش ردهنسانعم كمل هکلوک هدنتلآ كروب م رهو ردبما رص رظنم دب ر

 ردلمعتسم هنسانعم قلوا ققو را فصنو موسلاب للظت اذا لسحرلا ماص

 ردرعشم ینآ ربسفنهکهتن رونلوا لیخت یکردبا فقوت هدهجرد لوا سعشهک ایوک
 ثراشا هک هتن ردهنسانعم توکسو تعصو ةريبطظلا مئاق ماق اذا رابنلا ماص لاقب
 لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا نکاس لی و تععاذا لحرلا ماص لاقب یدنلوا
 . هلیسهفالع لحو لاح رونلوا قالطا هنانعمر ربش موصو تدکر اذا جیرلا تماس

 یلصا ردصم ردرارب یمجو درفم رونلوا قالطا همدآ نالوا مئاص موصو هتعییا
 ناشطع (ناموصلاو) (مئاسلا) مئاسیا موص موقو موص لجر لاقب هلیبسحقلوا
 نامر رولکمابسوماوص یعجج رونید همدآ ولجروا هدننزوموق (موصلاو) «دننزو
 مایصو نوجنرواجم اب هلبرمسکلداص رولکمیصو هدننزو مک رولک صوم وصوهدننزر
 زسوص هدننزوباحس (ماوصلا) هدننزو یراکس رولک یایصو هدننزو باتکرولک
 ( ةماصلاو ) ( ماصتا ) اي ءامال ةسباي یا ماوص ضرا لاقب روند هربربق
 یا هنماصهو سرفلا ماصم اذه لاقب ېک روخا رونبد هرب قحاروط تآ هلاح
 رونیدهناویحوناسنا دی دش كني وزانفط و ولکن ربدیسهدوکهدنن زو بنق (یصلا )هفقوم

 هدننزو طبالع (مرابضلا) ردندنیعبات بوقعب یبا نب مینو رونید هنالسرا هدننزو
 | رود هرداماورپ ییوریلد هرزوآ نعئدو رونبدهنالسرا هدننزو هطبالع (ةمرابضلاو)
 | هدننزوردیح هللاهنلنمیا (میضلا) ءادعالالعئرج یا ةءرابنعو مرابنملجر]اقب
 . هکح دوخاب قادود دوخاب دروآ دوخای نعآ هلنیتعف ( مصضلا ) روند هنالسرا

 ۳ ردلتعتتنم ید هدنسهلوقم هرایو وبق كلذک ردهنسانعم قلوا یرکا نوای
 1 اعف حرجلاو رثبلا كلذكو هقدشوا هخ مچ الثم لاقب رولوا ےساو ردصم

 سس ردفصو ( مجخالا ) جوعیا ا هفق لاقىو جوعا اذا عبارلا بابلانم



۳۷۳ 

 زساه رد ےضعک ی رونید 4یاسنا .تعاجو مهدی عی مهطسو یا موقلا
 هدننزو دفدف (مصعصلا) رونبدهنالسرا هدننزو طبالع مصاو هدننزو طبلع مصعصو
 ( ءاصیععاا ) اح لیخ یا مصعم لجر لاقب رونید هیسک یرجو لیخ كب

 هیئت ( ناعصالا ) ردیتسا ا تارت هبش هتابن یرکدد زرغ هدننزو ءار
 ربا ما یرب روئلوا قالطا هموم یکیا هدهعصعص نب ماع یب دالب لیسی |

 ) صا ( ردشلوا یدرزو بالک وتب هرکص هروب م دالب رده ریسلا مصایسیرو

 اقب رولوا مماو ردصم ردهنسانعم قلوا نیکرحود هحار هلبعف كلونو كداص |
 ليلتوق بویوب یسنح لوقو تئبخ اذا عبارلا بابلانم ان ةارلا تمص
 رونی دەت یرلکدتبا شتسرب كنيکمشم صو یوقاذا دبعلا نص لاقب : ردهنسانعم ۱

 هلا مص راغب هکر د مجرتم ردس راف هکر دبب رعم ن یظفل مصو هنساذعم نو ۱

 رابحا ینئووهت شازود ندهاذم هیندعم رهاوح یمنص رلیدلیا قرف ین نئو
 دنمروزو "یوق هدننزو فتک ( منصلا ) رلیدلیا صیصخ هتب هتخاس ندباشخاو

 نوتب كنكلي شوف هلاصف ( ةنصلا ) “ئوق یا منصدبع لاقب رونید هبهلوک
 راناعف ) نامنصلا ( ردتغل هدنظقل هملص روند هبهیهادو تفاو روند هنشماق

 كهزود تروبص هدننزو لبعفت ( منصتلا ) ردبدآ هب رقرب هدنساضق قشمد _

 ینیدوس هلکلبا رایو دیقن هعشوخ ههقانو روصاذا لجرلاریص لاقب : ردهنسانعم
 كنەغص هدننزو تاحرف (تامنصلا) اهزرغ اذا قونلانصلاقب ردهنسانعمققلاغوچ
 ندنسهلبمق رعشا هدننزو همام ) همانصوت ( زود ههقا قوح یدوس رديعج

 سلدنا ( مانصالا میلفا ) ردبدآ عضومرپ هلی لداص ( مص ) رد نطر
 (مب ہھصلا ) رد نطبرب هدنزو رییز ) ذصوتب ) ردیدآ تلایارب هدنسهکلوا

 فیرمثدیسیا میمهصوه لاقب رونید همدا ناشیلاعو فیرشو دیس هدننزو لیدنق
 یا ےہھص لج لاقب روند ھنالوا یوخد لوق ىلع ههود نالوا مروکوب و
 ییدلدا دام هکر ونید همدآ مادقمو ریلدو روسح لوشو قلا ؛یسلاوا وغرال

 لحر لاق هلوا ردنا مادقا هلا رارصاو تاب بویعاصو بویغود الصا ند هنس

 هدرش رکو هدربخ كرک رود 4هنسن صلاخو هداره نع شال ناک اذآ ميمهص

 نهاک ناولح روند هششخم نالبریو هبیجابو صلاخ یا مبمهصوه لاقب نوسلوا
 هیسک ناشلاع و دیس ییعب همدآ مسهص هدننزو جرحدب ) مهصتلا ( هنسانعم

 لع لع اذا لحرلا ممهصت لاق : ردهنسانعم كلا تکرحو لعو عضو هیبش

 نیلاق یسهثح هدننزو لحدرح ( ییصلاو ) هدننزو رطخ ( میسلا ) مهصلا

 لاقب رونید همدآ نالوا رتوط یرقوب یتشاب اماد لوق ىلع همدآ دیدشو یرپا
 ردهمیصو همیص قنؤم هسارل عافروا ددش ری طظبلغ یا مبصو مص لحر

 | : ردهنسانعم قتوط جروا هدننزو باتک ( مایصلاو ) هدننزو مون ( موسلا )



 نو ات شنا تا

Y۲ 

  :ردهنسانعم مالا ف ميصثو تناساذا ةمصلا تمسعلاغب :ردهنسانعم كس ىب رک |
 یاوف وسعر هلیعفف لداص ( میعصلا ) رکذیساک مس ینععمالاق مست" لاق ]
 همیصباساف هبرش لافب يکییک كجا رونی. هکیکنالوا لماح یوسع لوا یمب |
 یا همی وه لاق روبد هنسلاخ كنهنسلرهو وضعلا ماوف هبیژلا مظعلا یا »

 یصلاخ هکروالوا قالطا هنادشا كئدورپ ترارح دربلاو "را میعصو هصلاخو هک |
 | نالوا یروف كنهطروعو «دشاق یا دربلاربصو "را عصف ءاج لاقب ردقح4وا

 ] یسهلوفم بعالتو نولت قرهبلوا شوش« ېسنو بسحو رونید هنغوبق همثط |
 | درغم تانو و ضیا م لحر لاق رولوا قالطا همدا هدازاو فاص ندساعم

 كمالبا لوکن اعطف هبهنسبرب دوخاب هشبارب هدننزو لبعفت (مییصشا)ردربارب یمجو |
 ؟یشلاو ممالاف "مص لافب : ردهنسانعم كلباتیرع هلباهفداص تزرع هرزوا هجو

 | لاقب :ردهنسانعمقموط بورپصبا هرزواهجوكمامرب ویلاص هلیشیدب هنسن رب ویضماذا
 هلارکاو ردهنسانعم كسک یغدیبک بوشیربا کبک حلقو بینف ع اذا "یشااقرع# |
 | باسااذا فیسلا ملاق رونبدقیبطت هسر راندنریر بولکتسار هنیرقانواو |

 ] هدلوصا عیج ارپ ز ردراو طلغ .هدرلهنسل هکرید حراش قبطوا هعطقو لصفاا |

 ۱۳ ۳۰2 هو الا بیا او مو می ىم زد فیس جم
 | هلیاونع قبطو لصلا باسا اذا فیسلا معمو هدرلدهثو ردمو-یم هليرابع |
 | تبثم هليلاونع لصفلا فیسلا ةباصا قیبطتلا هدنسهدام قبط اصقاو ردموقم |
  بویللا غیرد ینلع ېحا هنآ ميصتو یبنا ردب وصا ىع كحراش هلفلوا ۱
 | ردلمعتسم هنسانعم قلغب قیساق نوراق بوروج هلکللا ردنقم هنلکا فلع امتاد |
 ةنطبلاو مشل هبق نقتحاف هنم هنکما اذا فلعلا سرفلا لحرلا عح لاقب |

 ثیدطا هبحاص مص لاقب : ردهنسانعم كلرب زا یهصقرای یبیدرقالر همدآ رو ۱

 هلیحخف كراداص ( ةماصععلاو ( ماصعلاو ) هلنیتعف ( معلا ) هایا هاعوا اذا |

 طبالع ( مصاعصلاو ) هدننزو طبلع ( یصعصلاو ) هدننزو جرب ز ( مصععلاو ) |
 یحاص هقداص تعزع ولقوش زس روتف هدننزو هطبالع ( ةعصاعصلاو ) هدننزو |
 ۱ ةماصعصو ماصخصو مع سرفو لحر لاقب روند ها و همدآ انا و ما دقم و ریلد |

 . | بولیک اورغود یزوب ندهنسنرب اعطق ماسععو مععمیا ةمصاعصو مصاعمو ےصعحو 1
 . ةماسعصلاو ماصعصلب هر لا روتیدیند هماصعح رونید هلق یصسکنالوارلکوب |
 ۱ رد ىف تی راترنطح برک یدعم نو رع ماصعصو شال یذلا فیسنابیا |

 | مادقهو ربلدو كلشيا یک جو رونید هرودوب ولهدوک نیلاقژهدننزو جربز میصععو
 هدننزو هحرب ز ( ةبصعملا ) ضام ؛یرح یا مع وہ لاقت روند همدآ

 ةمصح وه لاق روند هنناشیذو سر نیعت. كتعاجو موفرب هلبعق هرلداصو |



CAA) 

 قلرعاص هدننزو لعافت ( ماصتلا ) ىدا رارسا داقتعا ما قیقح یسیدنک)
 ماعصلا ) ما هنا یرا یا تیدخانع نالف ماصت لاقب : ردهنسانعم كعروتسوک |
 ةروراقلاخ تددس لوقت رونیدهنحاقیط هشيش هل رسک كراداص (نیصلا وةماعصلاو ۱
 ندنظغل "ما هليغق كداص ( ءاعصلا ) دادسلا یا ةمصلاو ةماعصلاو ماعلاب |
 وتیصح هیت موس ةرخص لاق ووتید هیاق م وص نالوا یاقودنوق ردتنۇم 1

Ea77 مچ رتع مو كب هکر وتید هتحوا خدا و ها یتیدراو ماعط 3  

 حصا كتبحاص لوط ار ز راردا قالطا یرشع ىنا رشت لها ەت

 لیهدعملقسا راردا قالطا ید با وب او رد رادقم قمر ییانوآ هلساطسو ۱

 نلق یغاربط-ء او رولوا تحس ندنرلر راس یار رولوا لغاد هدنکیلد
 كلارعا هل و ءاعصلا لاقشاو روتلوا قالطا ههدیدش هبهادو رولوا فصو هضرا

 كنب زوما لوصو كنلوق لوص ندننناچ خاص یاوحا هکردکعرو ېک یرلکدنرو
 | هتغآ ندنرزوا كوما لوصو كنلوق لوص ندهقرا هدعب فوروتک نشرزوآ

 رازا لوقیلع رولوا دودسم یساضعاهلج و یرلقایاو یرلا هکر دنرابعندک رو امامت

 ندنآهدنتکا هک هلل وش ردترابع ندکغرو یون تاقرب هج زکنایندنسهلوعممارحآو
 نکل بوت هرزوا یرخآ بکنم بوردلاق یعاجر كن او بوبلوا بوت یربغ

 ءاعصلا نالف_لقشا لا هلوارحاط یرب تروع شعب ندنکیدمهدبا رتس امام یتتدب

 هات درب میس ال اتو ی هدی ىلع هی لبف نم هاسکلا درب تاوهو |

 حراش هحرق هود هیت ل یک کاک ا ۱
 یوبن یبن 4فلوا رونح ید هدخ رعت کیا ردیلوق ءاهقف ینا فی رعت هکرید |

 لما ییکرت ءاعصلا لقشاورد ینبمهنتئاح ةولص لوا لوق !رهاط ردشلوا رداك
 مهلوق هتمو روتید هبهدیدش ةيحاد هدننزو ماطق (ماعع) ردهدنلیوأت ءاعصلا عقلا |

 هدقدلوا دتشماربز لواهدایز نس هبهادو تفایا تعب ةيحاداي یدنز یا ماعص یس ٩

 ماطق كلذک ار"رکم (ماعماعم) رولوازرطا روهظ هزاوآندنا یکم امص رح هک ایوک
 مامص مات لاق رولوا ما لعق مسا هکروتلوا داریا هدنلح كجد مسپا میا نو
 هليديدشت كيعو یحق كداص ( ةن اعصلاو ) (نایصلا)توکسلاق اوم اصق ىا
 ردیدآ عحصومرب ہرلع مات ج ناس و روسدهرب قلشاطو كع نالوا هدناپ لاسموق

 هرداب وریلدو یدتلوا رک د هکروتد هتحاقیط هشیش هل رسک هكداص ( ةصلا,)

 هتسیدنک هل ردارب ترومردیسا یرش كرعاشمات دیردو روتید هنالسراو روتید
 ( صا ) روتید ی رک یشيدو رود ههیح كکراو یدا رود نایک
 یشد هد زو همرهز ( هيصص روسد هنالسراو هرداب جدو مک ناص



۳۷۰ 

 f هر هک ی دفا قوح هداحرد لوش ناق یعب رد بانک ندنسقآ هرزوا ترثک كنا

 ]| نوا ع وم»* یسس هلکمشود هناف بوبللا تباسا هرزوا رپ هسنلوا افلا شاط

 غاط ىدص :رضهلاوا یدصلا دارلاوا * لبملا ةئبا یعص سیفلا ؟یرصا لوف هنمو

 هلهجووب هداصفثسم هکرید مجرتم رونید هسس نالوا سکعنم هرعا هبقو هدنرلتس

 | | ددکعد نس هوا رغاس یزبف كلبج یا ردندلاما لبجلا ةئبا یعص هکردموسم |
 ۱ با ىم امف: ناودع :دنکو لئاویم تل ۰ وبسشا كسبقلا ؟؛یما لسا |

 كنق دارم هکردبرلشاط لغجدارم ندلبج لا ةنبا هداروب رد ذوخأم ندتلوف « لببا
 ندبا سکع ندغاط دوخاب ردکتسبا ینایرحو بابصنا هلرتک هرزوا روکذم هجو |

 || افوغو وب هکیدلوا غلاب هبهبنمر هنتفو رش ینعب رونلوا رییعت وقتب هکر دادص
 || كدايرفو و رغ ارب ز یدلوا رونلوا باطخ هبادص هللا رویم مالک ندهماکنعو |

 | | ندرلابق هکردشلتا ريسفت هللا هرصع راضعبو رولاق ندقلوا ع وعسم ادص ندننرتثک |
 | | یسهلک ییم هروک اکا یدلیا ناب هللا هیحزوایرلضعبو رولوا سکعنم ادص یند
 مما هصالخ رلیدلبا ریسفت هللا هیهاد رلضهبو رولوا لوم هلیسانعم قرلا یبجال

 ]| رك كنیم ( ماعصالا ) ىبتا روئلوا برض هدنعقوم یئودح دیدشو عیظف ¡

 || لاقب رولوا یدعتمو مص ىع ناجا یه لا ںی تا قلو مصاص یو ٩
 || لاق ردهنسانعم كمزود جاقیط هنیزغآ كنهشيشو مصا هلعح یا یلاعت هللاهعا

 | هعما لاقب : ردهنسانعم قلوب رغاص یمدارب و اماعص اهل لعح اذا ةروراقلا صا |

 ۲ هرلمدآ نما لوبقو عاعغعا یتخبوئو مولو جدن ءاعدلا ماعصاو "مما هفداص اذا |
 || (ممال) هلذعنوعمسب اعصاموق قفاواذا هؤاعد مصالاق رولوا هبانکندکلا فداصت

 || كيو هليض كراداص رولک نآامصو مم یمج رونید همدا رغاص یغلوق ردغصو
 1 هدنیلهاج نامزو تعصم بلسیا ما رج لاقب رولوافصو هشاط یوقودنوقو
 أ ها هدنا هلغلوا ندمرح ربشا ارب ز یدبا راردبا فیصوت هللا .مصا یر هام

 1 مصاو یدبا زملوا عوعسم یرلادا هاسابصایو نالفلای نالوا یناریبعت دادةساو دایرفو
 | تغلا نکل بویلوا لومأم تعفنمو ربخ ندیدنک هکرونلوا قالطا هبسک لوش ۱

 ] ,لحرلاقب هلوا نقشا نکل بونلوا ادن هنسیدنک هک ایوک,هیغلوا ادف یخد یتدومو
 هنالب نالوا زغا راک نوسفاو هبقرو هاوه نع دربالو هيف ممطبال ناک اذا ما
 | كناذ مان مناح ندهللا ءايلواو قرلا لبقبال یا صا ةيح لاق رولوا فصو

 | هنروضح هدننعخ ءاتفتسا نوکرب هکرید حراش ردفورعم هللا مصا متاح هکر دیبقل
 | متاح هلکلبا روهظ یناهکا ةقبحرب ندنوناخ لوا هدهلاکم لالخ بولک نوتاخرب |

 ۱ | عاعا یتوص هاضف نواخ هکا یدلبا اد قلرغاص هتسیدنک هدنآ لوا

 ۱ سا بودا مماصت هرزوا لاونلوا دعبنمو هیلوا هدنمرش هلا سح ینکیدلیا |



۳۹۹ 

 ءاج لاق نود ه ةطلغوت هدنبزو هف رغ ( هل ) هلا هوا زیصلا |[
 روند هرامدآ ددشو دننوژو اب هلنبتعف ) لصلا ) رفغم یا هملص هسأ ر قو ۱ 1

 كيسک ندنبد هما یبهنسنرب هدننزو لاعتفا ( مالطصالا ) ردیعج كلاض هکایوک | "
 لاصبتسا هدننزو هردبح ( ةلبصلا ) هاصاتسا اذا *رثلا لطصا لاق : ردهنسانعم ||

 یاخ ( مامضصالا ) ةلصأتسم یا ةملیص ةعقو لاق روند ۵هثداحو هعقو ندا ا

 : ردهنسانعم قمروط بولیکید یک لیم هرزوا قایا هدننزو رارعشقا هللا همجعم
 صا لاقب : ردهنسانعم كل هکیواو قملراطو “خطا اذا لجرلا صا لاق

 دیدشو نیتم دوجای نوزوا هدننزو ساطرق ( ماحتصلا ) بضغ اذا لحرلا ۸
 ( ےلصلا ) دیدش بلصوا لیوط یا ماخص ریعب لاق رونید هود ناقنایطو | |

 هدننزو رطبسم ( مضصلاو ) هدشزو لحدرج ( نصلاو ) هدننزو رقعج 1
 لاق روند هغاط برص و دص و روند همدآ ذفاو كلشياو دیدشو دنت 3

 هبهود دیدش وزوای هدننزو لدرعش ( مدنطصلا ) عنتم یا "ضتصمو منطص لبج | "
 هنآ نالوا نیتمو كب یفنرطو رونید هنالسرا هدننزو جر ز ( مدلصلا ) روند ا "

 هدننزو ساط رق ( مادلصلا ( ردهنسانعم مدلص هدننزو طبالع ) مدالصلا روند

 هحرحد ( ةمقلصلا ) ردهمادلص یننوم روند هنآ نیتمو كب یفئرط یدو
 عرق اذا ریعبلا مقلص لاقب : ردانعم قغادرجف بوروا هنیریرب یرلشید هدننزو ||

 بوروا هنیرب یرب یراشید هدنشنزو رفعج ( مقلصلا ) شعب هیات شعب ||"
 روند ههود نامزریدو یراو روند هنالسراو روند هناویحو هناسنا یجدادرجق 3

 یا امقلص جورت لاق رونید یراق هحوقولشاپ كب هدننزو جرب ز ( مقلصلا ( ۱
 هدننزو ساطرق ( مافلصلا ) روند ههود نامزدو یو و ةريبك ةزوح /

 روند هراشاب هلیصف كداص ( مقالصلا ) روند هود یرباو رونید هنالسرا ||
 رد وقلص دوخاپ ماقلص یدرفمهنسانعم بابا رونبد هراشید یزاو هنسانعمسور ۱ 1

 لحر لا رونیدهمدآ ؟یرحوریلدو روند هنالسرا هدننزو ساطرق ( ماهلصلا ) ا

 قلوا نيمو بلص هنسنرب هدننزو رارعشقا ( مامهلصالا ) *ىرج یا ماهلص ||
 هلماغدا ( ٌمصلاو ) هلنیتعف ( معلا ) بلص اذا "مهلصا لاش : ردهنسانعم / |

 امههفب مپ لجرلا مص لاقب رولوا دنسم هغلوقو همدآ ردهنسانعم قلواریغاص |
 لقنو هنذا تادسنا اذا عبارلا بابلانم امعصو اعص اردا فيعضتلا راهظاب معصو |

 :ردهنسانعم قماقیط یفزعا كنهشيش صو تادسنا اذا نذالا تععلاقب اذکو هععس
 اذارجحب هعص لاقب : ردهنسهنسانعم قمروا هلشاطو اه ذساذا ةروراقلا مص لاقب
 هداروب کله یا هادص مص لاقب ردهانک ندقلوا الها دصلا ےمو ه بن 1
 هدکنح یرلل وف مدي ةاصح تعض ARE كلذک ردهنسانعم توص قلطم ادص |

 سم سس ام تست ی س

Cé) ا ۳ 

 تست سس سس
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 |( ةکتسال ) هطسووا هعفگو همظعم یا هنمطساو "یثلا ةمطسا لاقب روند
 | ةز یا ةمکطعسا انمعطا لوفن روند هكا شعب هدلوک هل كناطو كنءمه
 لاسقب یک هفیج رونید هبهنسن ةحاردب هدننزو ردبح هلفاف ( مقیسلا ) ةللا

 ییهنسسنرب لينوكس كفاکو ىف كداص ( مکسلا ) ةحعارلا نتثلا یا مقص وه
 هعفدو هبرضاذا لوالا بابلارم امكس همکس لاقب : ردهنسانعم قغاق هنوا بوروا |

 | ردهنسانعمقغازوا یکاروز هنفلبغوط ینشاب بول آ هبیزآ یک هلکلثکرس ثأو |
 | هما ىلع سرفلا مکس لاقب رولوا هدندصف كتا هبلغ بویلسا ینبکار هکایوک |
 هلدسش هدننزو همدص ( ةمکسلا ( بلاغی نادب رب هن اک هسأر دم ۳ هضع اذا |

 | ( ؟اوصلا) ةديدشلا ةمدصلاب ىا ةمكصلاب هعرص لاقب رونبد هفلاراچ بونقوط |
 ۱ ( مکسلا ) بئاونلا یا کاوصلا منباسا لافب رونلوا قالطا هناصمو بئاو |

 | یدرفم رونید هننابط كنهود ردیعج كفخ هکر دهنسانعم فاغخا هدننزو رکس |

 | ینلوقلوق یلعردهنسانعم كمك هلیئوکس كمالو یصنف كداص ( لصلا ) رد اص |
 | هعطف اذا یناثلا بابلانم املص هلص لاقب : ردهنسانعم كمك ندنرابد یورو |

 | لاقب : ردهنسانعم لص هدننزو لبعفت ( میلصتلا ) هلصانم هفناو هنذا عطقوا

 | ندنبد یفورب كلذک ندنبد یرلقلوق هدننزو رجلا ( لصالا ) هملص ینعم هل |
 | فنالا عوطقم اذکو نینذالا ع وطقم یا لصا لجر لاش رونید همدا ش ۱

 یراج یتلع لص هدنحالطصا نویضورعو هنسانعم ثوغرب روتلوا قالطا ههرو |
 | كنورفم دنو نالوا یسازجا رخآ كعارصم لصو رونلوا قالطا هژزح نالوا

 رخآ هدعی رس رحم الثم رلردبا صیصخت هدیدمو عیرمس رحم . ردنرابع ندنطاقسا |
 | ردپلفل تال هکقورفمدنو نالوا یژزح رخآ كنژرج تالوصفم نالوا یمازجا |
 | دصقنلو تلاق ۰ وبشا هکهتن رونلوا عضو نلعف هنیرپ هلفلاق وعفم بوئلوا فذح |

 | هدرله خست هدارو سپ ردعقاو هدنتب « یعاسا تغلبا دقفالهم « ینا لبقل |

 | وهو لصلا هیف یرجام لصالا هرابع لصا ارب ز ردشنوا عقاو خاسن لق فیرح |

 | مظعم ( لصلا ) ردقلوا هلیناونع اطقاس هرجا رخا نم قورفلا دنولا نوکینآ |
 ندنرلبید یقلخ هکايوک هلغلوا هدرخكی یرلقلوق هکرونید همدآ لوش هدننزو |
 ( ةمالصلا ) ةفلخ امهعوطقم هناک نینذالا صم لجر لاقب هلوا یک شلسک |
 | ساتلانم ةمالص تءاج لاقب روند +هقرفو هورکرب ندسان هلال تاکرح كداص |

 | ناتسبرع نالوا ین ردس هدنراتزو دادشو راز ( مالصلا ) ةقرف یا |
 ۱۳ ما هو ودی ( لیسلا ) ردلوک ام هکر وند هنزوا كنکد رکج كنيسارک |

 علقو رونید ههیهادو تفآو دیدش ما یا لیصق عقو لاقب : ردهنسانعم دیدش |

 . [ لک ی وه لاقب یک مریص رونبد هکملیا ماعط نوب وارب هدهفکرب نوکرب و روتبد

 ری .
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 قمامفح یدوس هلغع روق یرلکیلد كنسهم هکر ولید هبهقا لوش هدننزو همظعم |" م

Eرب هثسهع هک رولوا هاکو ردنروم ینوق اکا تلاح وب و هلوا شلسک یسهم نوجا  

 رونید همرصم خد اکا رولوا عطقنم یدوس ندنرلقدلغاد هلغلوا ضراع تلع | "

 ردق هقرف و هبیللا دوخاب ردق هزونوا ندیمرکپ هلیرسک كداص ( ةمرصلا ) | "
 لاق روید هنکولب هودنالوا هدننبامییرکی ندنوا دوخای ردق هقرقندنوا دوخای
 دوخابسنا نب همرصو سيق نب هةمرص ردندیماسا همرص و روئید هتسهراب دولب و

 مان همرض همرص و  ردندناععا یرذعلا همرص وا دوخای همرص و سنا یا نا

 برض هلیرسک كداص ( مرمصلا ) ردموسرم هدنسهدام دانم هک ردیردب كنهسک | "
 قالطا هبیناسنا تعاج و افنص یا هنم امرص تذخا لوقا رد هنسانعم فص و
 هیهم حول هحلعنو هلیعع كداصرولک نامرمص و مراص و مراص ومارصا یمجج رولوا
 روشلوا قالطا هبهغرق هلشوق نکحوک هلیسهش هبش ) نامرصالا ( روند

 ( مرصلا ) رونلوا قالطا هبهغرق هلبا دروق و روسنلوا قالطا هرابنو لبلو
 یوص لس هدقدغاب روب هکر ونید هرب لنت لوش هدارعع هدتننزو لزاه
 نابایكیا هدننزو ربنم ) مرصلا ) هوا لیسلا عيرس ندشیدلباپ هنفارطا

 دیدح وه لاق روید هتل هدنلکش قاروا كحوک یکیدلیا تخادر كیا كمدآ |

 لاقب رونید هناباب زسوص هدننزو ءارصع(ءامرصلا) یلزاغلا لحن وه و مرضلاک

 مرص یعج رونید هیهقا نالوا زآ یدوس و اب ءامال ةزاغم یا ءامرصلا ی اوعق و
 راوتسا و نیستم یربیدن و یار هدننزو ردیح ( مربصلا ) هدتنزو لفق رولک |

 وهلاقب ردبا عطق یاصم و روما هل ریبدن یک عطاق فیس هک رونید همدآ نالوا

 رب نام هددمنکرب نوک رب و رونید هبدیهاد و تفآ و یأرلا مکسلا یا مریص
 ف لاق و ةبحولا یا مریصلا بظاوب وه لاقب رونید هکلیا لخ ا ماعط نویوا

 نسحب ( مرصلاو ) هدننزو رجا ( مرصالا ) ةدحاو ةَ یا مریسلا لک اپ
 مرصم و مرصا لحر لاق روئلوا قالطا همدآ لابعلا ریشک لاحا ربقف هدننزو | "
 ردندنساعسابرحو كنح یک مارص هدننزو ماطق ( مارص ) لابعلا ریثک ربقف یا | ر

 دجا (یرقشلامرصا) ردندیماسا هدننزو یرک ذ (یرص) هدننزو ریز (مرص) |
 (ذمرصلا)ردندناضعا ردتنا نیورع یعسا هک لهشالا مربصا دوخای مرصا و هدننزو
 یداقه یسهکیوا هلا هسبالمو روند هکجک ردعسا ندنظفل مرص هدننزو هرم

 قالطا ةغلابم همدا نالوا هرزوا تئاطب یعوحر ندیضغ هلغم وا نم ی ا
 یتهکیوا اریز ردبا هلازاو عطق هلیببس یضغ "ىدا یبوضفم هکاب وک رونلوا ||

 ارم وع لاق رلوا یررض ردقلوا هب ونغم كنهسک نالوا عفدنم كباچ

 هدنزو همطسا ) ةہطصالا ( هبصق نم ع وحرلا *ی طس یا تام سنا ما ۱ ۱

 هتط دو لوق د یکییکنا كنايرد رونیددن رب ولتیعجوهوک كنهنسنرب هکر ردیف
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 "ون و دصف هام و قدس هسنجاح رب هکر دفدارم و هدننزو هع
 | نالف لاش ردسا هکلیا عطف یشبا ر و ةع یا ةيرمص اب هل لافب ردنرابع
 | ینبکاو روتید هبهچراپ شارپآ ندفلموف ؛لوبب و اهعطق یا رومالاق ةعرسوذ

 عنفوم رب و اهعرز دوصعلا شرالا یا ةعرمصلاب اول لاقل روتید هال شل |
 | ندفلوقلوی ېک هرم هدننزو ربا (مرمصلا) رونید هکولب رب ندهمک و ردبدا |
 هلقلوا دیدش یکرکنا كناروا مرح» یمفا مهلوق هنم و رونید هبهچراپ شلربا |

 | نوهفیدلوا عطفنم ندهصک روئلوا قالطا ه-انفو حابص مرص و ردلنم برش |
 | مره یضم لافب رونید هکولب رب ندهصک و رولوا دنم هلفغلوا قالطا هبهمک و |
 ۱ نالبروک هندرغا قالقوا وید نوسعا یتسااو هام ةعطف یا هع رم و لبللا نم ۱

 عنضومریو هبلبا تابنا تابن السا هکر وئید هریروپ یلفاربط هایس و رونید هکنسا |
 | ذوذج یا عرص "یث لاقب رونید هبهنسن شلسک مرعص و ردبرلعا لحر رب و

 | هلعف كنيس رح هدارو اسیآ ابئاخ یارحس مرعص هاج برعلا لوقو عوطقم )
 هدرب ید مدلوا ديمون ندنانب هک هتن رونلوا ریبعت نکیوا هک رونید هرکح قآ ١

 | كمآ هلبببس یقاعت كسفن هبهثسن نالوا دوصقم اربز رارید یرحخس هنم مطقنا |

 یجسک ( مراصلا ) ردمزاتسمیک الح یعاطقنا كنکیوا و رولوا هدنسهانم ینکیوا
 | ولتدالج و عطاقلا فيلا یا مراصلاب هبرض لاقب رونلوا قالطا هحمق نیکسک |
 | رونید هنالسرا و عاحش ضام یا مراص لحر لاقب رولوا فصو هرداب ولتدح |

 كمنک یهنسن رب و رونید هعطاق فیس ید وب هدشنزو روبص ( مورصلا )

 | مرضلا ىلع یوق یا مورص لحر لاق رونید همدآ ردنقم و یوق هدنصوصخ |

 | هلهجولوا بودیک بوحما ینوص رلهود راس ندنموح هکرونید هیهقا لوش و |
 | جلف هدنزو همارک ( ةنارصلا ) هلوا زانا برق هبوص هجقدناق ىلاخ ضوح |

  فیسلامرص لاقب :ردهنسانعم قلوا ردابب و ربلد ولتدالج مدآ رب و قلوا یجسک
 امراتص ناك اذا لجرلا مرمص لاش و امراص ناک اذا سماخا بابلا نم ةمارص |

 | اناونو ئوق هدنصوصخ عطف یبهنسنرب یغد وب هدننزو بارغ ( مارصلا ) |
 | رونلوا قالطا هیهیهاد و تفآ و ردندنسامسا برح و كنج مارمم و رونید همدآ
 زولیغاص هرورضلاب جایتحالا یدل هک رونیدهدوس نالق قاب هدهع هرکسندریرغت و |

 | لثلا هضم و زونید هفغاص یروشآ نوک ندنفیدلوا فیعنم ناویح ریزغت و |
 | رونلوابرض هدرب جد یدلوا غلاب هتیاب هناب و رذع لثم و « مارس تبلح « |

 ۱ هدننزو ریما ( مرصونب ) رلیدلیا طبع هدنزو ماطق ینوب رلضعب هکر ید حراش
 | لحرلامّرصت لاقب : رد هنسانعمكغلتدالح هدننزو لعفت ( میصتلا ) ردتعاج رب |

 | (فم رصلا) عطقناذا *یشلا م رصت لاقب : رد هنسانعم كسك ء زان هراب و دلج اذا
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TENهمدآ رب و هب هب رض اذا یناثلا بابلانم امدص رجل اب رجلا مدص لاقي :  

 هباصا ادا دیدش ما همدص لاقب ردلهعتسم هنسانعم كلبا تباصا شيا لکشم رب
 هدننزوهلعافم ( ةمداصلا ) هعفد اذا همدص لاق : ردهئسانعم قمردشفاق هنوا و

 هدننزو لاعتفا ( مادطصالا ) هبراض اذا همداص لاقب : ردهنسانعم قمردشقوط

 لعافت ( مداصتلا ) امدطصاف همداص لاقي : ردهنسانعم قعثقوط و قعثپراچ

 ینیدشقوط بوناچ هنیریرب كعيافییا هدایرد ردهنسانعم قعشقوط یخدو هدننزو
 ردلعتسم هنسانعم قعشفص و ابراضن اذا امداصت لاق یک یفیدشقوط تراهغلاط و
 باود هکردیذآ ضرع رب هدننزو بانک ( مادصلا ) اوج ار انا اومداصت لاقب
 ندنسهلج ءاودا هچرک ردلکد جګ یی كراص هدنوب رولواضراع هنب راشاب كنق

 هبشن نب سبق مادص و یک راود و عادص ردقلوا موعضم نالوا سابق هلغلوا
 (مدصلا) ردیدآ لحر رب و ردیسایرلسرف كنهرارز نب طیفل و ثرالا نب رفز و
 هک ږد هتسانعم هع هدننزو هةر ( ةمدصلا ) رددآ لحر ر .دنزو وثم
 هرک رب رولوا هرم ءانب و ةعزرت یا ةمدص هب لاقب رونید هنغلزاط كنتسوا نلآ

 رجا ( مدصالا ) ةدحاو ةعفد یا ةمدصب هعرص لاق : ردهنسانعم ققاق
 (ناتمدصلا) عزنا یا مدصا لحر لاق روند همدآ زاط یرزوا كننلآ هدننزو
 هلآ ولفرط 39 هک رد هنسانعم نانیبح هلرسکو هلنوکس كلاد و یصق كداص

 یرغوط هرلقلوق هک رونید هنفرط کیا لوق ىلع رونلوا ریبعت نولط ییا رونید
 یدنلوا رکذ هک ردفدام و هدننزو موس هللا همجحم لاذ ( موذص ) ردیرلرب

 ىحف كداص ( مرصلا ) ةلمهملا لادلاب لاق الو موذس و موذص ءاضق اذه لاقت

 لاقب :ردهنسانعمقمریآ بوسک قرهیموق كشلیا یبهنسنرب هلٍنوکس كنار و یعو
 ىيزوس كملکتم كلذك انباب اعطق هعطق اذا ىناثلا بابلا نم امرص و امرص همرص
 مرمص لاقب و همالک عطف اذا االف مرص لاقب : رد هنسانعم كسک ینشب كجاغاو

 اندنع نالف مرص لاق : رد هنسانعم كما مارآ و ثکم و هدرح اذا رعشلاو للا

 مرص و عطقنا اذا لبلا مرص لاقب رولوا مزال هنسانعم كبسکو ثکع اذا ارهش

 ( مارطصالا ) ردیبرعم یسراف مرج رونید هبیرد شهاشیا. نانلوا زیبعت نوک
 (مارصنالا ) هعطق اذا همرطصا لاقب : رد هنسانعم عطق یخد وب هدننزو لاعتفا

 ( مارصالا ) مطقنا اذا لبطا مرمصنا لاقب : رد هنسانعم كيك جرو لافتا
 لخللا مرصا لاقب : رد هنسانعم قعاج بولک ققو یهسک امرخ هلبرسک تنه اا

 مرصالاقب : رد هنسانعم قاوا لایعبحاص و ریقف هسک رب و مرصی نا هناا اذا
 ی E هل مسکو ىح كلداض ( مارمصلا ) مربص اراص اذا لجرلا

 ( ذعمصلا ) .مطقبف هكاردا ناوا یا همارص و لخثلا م مارمم ناح لاسقب رونید ۱
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 | ههنسل دیدش و دنبلغ هللبتففو هدنزو ملك ( متسلا ) ميیلع مهلد

 غلب هنتیاب كنسهجرد تلوهکو دیدش ظبلغ یا مص "ین لافب رونید
 :ردهنسانعملماک و مان و ةلوهكلایصفا غلاب یا مص لحر لاقب رونبد همدآ شلوا
 | لاوما لاقب ردپعم كنظفل ملص هلی كداص ( مسلا ) مات یا مص فلا لاقب

 | هارو میمو مال و ءافو نون ناثلوا قالطا قلذ فورح مس فورح و ةما یا مس
 | (دتصلاو) هدنزو هنیفس (هنصلا) رونلوا قالطا هرلفرح ادعام ندهدحوم یاب و
 هسشاب یصو و یربا هدننزو بارع ( مانصلا ) رونید هبایف كب هدننزو هفرغ
 :ردهنسانعهلمرکسكي هدننزو لعفن ( منصتلا ) ةمخح ىا ماتس ةماه لاقب رونید
 رد هتمانعم لمم:مدننزو مظعم ( منصلا ) ادیدش ادع اذا لجرلا مصت لاقب
 | نسبفچ یسهنوا و المکم یا اتصم افلا هسنیطعا لوقت و لمکم یا منصم یش لاقب
 ) ةغصإلا ( هلذغنم ال یا مم قاقز و داو لاقش رود هغاقوص و ههرد بسی د

 || كنهثسن رب هکر دیفدارم و هدننزو همطصا هلدبدشت كيمو یعض كنا و كنءنمه |
 هفلهایسلئام هبوراص ندناولا هلیعضلداص ( ةمععلا ) رونید هنیرب نیکنا و موك |

 | «لاقبرونید هفلیزرعرف لجقا دوخاب هفلزوب لئام ههابس هجعورج لوق ىلع روئید |
 ۱ مصعالا ) ضابب ىف ةرجوا ليل داوس ىلا ةربغوا ةرغصلا ىلا داوس یا ةمصم |
 | توا هدننزو راريجا ( مایالا ) ردءامصم یئوم زدغصو ندةمحص هدننزو رجا |
 توا و هنرمسخ تدنشا اذا تبثلا ماععا لاق : رد هنسانعم قملوا لیشب ىبوق |

 یربشعب و لیشب یبوق یرب ضعب لوق ىلع رولوا دنم هلفلوا هنسانعم قمرارص |
 هترمضخ داوس طلاخوا ترافصا اذا تبثلا ماعا لاق : رد هنسانعم قلوا یراص |

 ]| تغاصالاق : رد هنسانعم قلوا ربغتم یناب كرب هلفلوا عطقنم رومی و ةرفص |
 | تروق لوق ىلع قلاچ قوغوص ینیکاو اهرطم ربدا و اب ربغت اذا ضرالا |
 ۱( ءامصصلا ) سببلا ىف ادنوارق هبرض اذا عرزلا ماصعا لاقب : رد هتسانعم قلشب |
 (همخعا) ردبسا كنوا ربو ردکعد هربغم روندهبارصقوج یزون هدننزو ءارج |

 بایفمشهدنداعس نامز رد یشاجهشح تل. هکر د رحنا هلیغف كناح و كنەزمه
 | ةولص هنیرزوا ردیعبا هلغمانوا تبع رهظم هروک هنناب كحراش یدلوا مالسا |

 | یکالرید بولیکید هرزوا غایا هدننزو لاعتفا ( ماعطصالا ) ردشغنوا ادا بئاغلا |
 یاخ ( ماتطصالا ) اماق بصتنا اذا لحرلا محطصا لاقب : رد هتسانعم قمروط |
 (ضما) مطصا ینعب لجرلا متطصالاق ردیفدارمو هدننزو ماحطصا هلی همجحم |

 ۱ بابلانمامخ سعشلا هتمخص لاقب : رد هنسانعمققای بولاج شنوک هلبغق كداص

 ٩ قلشاطهرافنالواظیلغی رب ضعبو عالم یر ضعب هدننزوءارج (ءامخصلا) هتسفلاذال والا

 را |_قعراج بورواهبهنسنكیرب یکیدنک هنسنكيرب هدننزو مدح (مدصلا) رونید هبت |
 ردهنسانعم



۱ 
 كرولب راكب هايس م دنسهرمش 210 رو 5 ار اذا االف ماش اقا ۱

 موبش و میش و ءادوسلا ةخرلا هتدلجص ترهظ اذا نالف ماش لاقي: زد هنیاخمماا
 اش نیز ماش لاقب : ردهنسانعمكلبا موجه و هلج هنعئد هلی و قدص ۳
 لخد ادا یفلاق ماش لاقب : ردهنسانعم كیا لوخدو براق جلا ققحاذااموبشو |

 لاقي : ردهنسانعم كت ینراق هللا یرلقایا نوا كمردشا ینآ هک یراوسو |

 : رد هنیسانعم تنزیک هرچا هنسن رب یهیسل, رب و اب هکر اذا هقاس سرفلا:ىف ماشا ۱

 ردهنسانعم .كلتا نیمخ و ردقت یهنسن ر و هيف ماش اذایشلاف ىلا ماش لاق |

 ( ماتشالا") هردق ىا مالا ىلع امینییام مش لوقت ردذوخأم ندننبانعم قرن میش ۱
 : رد هنسانعم قلوا لخاد هدرانو هدننزو ۳۳ ( مایشنالا و ) هدننززو مارکا

 قلوا هبلا روظنم هسک رب مایشنا و لخد اذا ماشنا و “ىلا ف *یفلا ماشا لاقب
 هدننزو لعفت ( میشتلا ): .هبلا اروظنم راص:اذا,لجرلا ماشنا .لاق : ردا ۱

 هنشاب ینرللا هسک رب و لخد اذا هیف میش لاق : : ردهنسانعم كمیا لوخد ید و

 ینبو اي یتشاب هنر ناقلق ,هک رد هنسانعم تكمبا كنج بوالوط هنو دوخاپ

 هيلع ضبق اذا هبوئوا هسأر یف هد میش لاقب ردنرابع ندکمل لا هلج قرەتوط

 ماتشا لاقب : ردهنسانعم قلوا لخاد یخد وب هدننزو لاعتفا ( مايتشالا ) هاش

 ( مایشلا ) رونید هنحرا مالمو زود هدننزو باصس ( مایشلا ) لخد اذا هیف

 هب رسک كنيش رولکےش یعجج رونید هبهراف و رونید هغاربط هلبعف و یرسک كنيش
 ردندنعبات میشا نب ةلص و ردهلیبق رب هدشنزو دجا ( ےشاونب ) هد زو ليم

 هکرونید هنمرا لوش هلنیتعف (میشلا) ردعضوم یکیا هلیسهبش هينا ( نایشالا)
 ریبعت رو هدیکرت هلوا شلاق هلتبالص هرزوا یتقلخ هلکمالکوس بولیزاق الصا
 رديمسا ییاصعلا صاعوبا ردهدزنابز هدللرسک كنیش و هدننزو رییز (ےیش) رونلوا
 ةورع و ردندنمعبات یرکبلا مہ وا میش و رد منش هلا هیقوف ءا و نون لوقىلع

 ندنظفل میشا هدننزو ءارج ( ءاهشلا ) ردندنرللتاف كناشک ترضح میش نا 1

 یوفطصم ترضح ٌهعطم ءاهش و رونید هنوناخ نالوا یرلهماش هدنندب ردشنؤم |
 مالسلا هيلع ردیوبن ترضح تخا اعاضر هک ردیرق كنب دعس ٌهعلح نالوا
 هللایملاب سنوب و هلبایغلاب تیا هدنادرفم ردیعماقلاب عون رب هل رسک كنيش (عشلا) |

 یلاعت هن وعب رج رد رقم

  كمحصا قوج كب نیوص هاب تنم و كداص ( مأصلا ) 9 لصف ٭) |
 ءاملا برش نم رثكا اذا مبارلا بابلا نم امأص لحرلا مص لاق : ردهنسانعم |
 هایصتف كداص ( ماصلا ) ناشطع یا مناص وه لاقب رونید هزسوص ( اصلا )
 اذا ثلاثلا بابلا نم امْأص میلع شیلا ماص ل لاقب :  ردهنسانعم بلا تلالد



«۷ 

 هدنمیبطو یوخ دلو رب هدنزو لعفن ( مسئلا ) رونبد هغاربط نالبزاق ندریو
 ينوب فلوم ةبشلا ىف هبشا اذا. هبا نالف میشن لاق : ودهنسانعم كمکچ هئردپ
 هبف لخد اذا ؛وثلا ىف ؛وثلا مشن لا : ردهنسانعم لوخد و ردشلبا رارکت

 هالع اذا بيشلا هشت لا ردلمعتس هنسسانعم كعرم ريق هافص و جاس و

 هک روند هبهطق و ناشن لوش هدندب هدشنزو هاح ( ةماشلا )
 ماشیعجب رونید لاخ هدیسراف و تن و ك هدیکرت هلوا فلاحم هنول كاسعا راس

 هکربد حراش ردراثدحم ناباماشلا لیعسا نب دجم و دجم نب دجم و رولک تاماش و

 ندنسهمبرا یعاو رویاسب تاماش و ردشلیا سفت هللا كب تا یبهماش یرشدحز

 رونیدهرثا هایس نالوا هدندب هماش و یتا ردرلبوسنم هباروا رلموقم رد هیحان رب
 قالطا هرثا هابس اناج نالوا هدرا كلذک رولوا ینراع و قلخ هک یک هکل
 یرلکدبدآرهزالو ةماشهلام ككرلبمع و رونبد هبهقا هايس و رولک ماش یعجج رونلوا
 نالوا هدنسهعفص كيآ هماش و ردکعد ءاضعیالو هادوس ةقال هلام هک ردندانعم وب
 هدنسهدام ماش هلا هرم ماش دالب و رونلوا ریبعت فلک هک رونبد هب هکل هایس

 | مع ددماشه نب دجا نی دمع نی ميهاربا یا ردندحم رب ماش نا و یدنلوا نایب
 ۲۱ دلاخ هماشلاوذو ردندحم هکرد ققثلا ىح هماشلا ناو ردبیقل كماشح رویم

 كلذک یدیشلوا بقلم هلغلوا لاخ لوس رب هدنشاب امدقم ردیبقل یمربلا رفعجنا
 1 نکل ردیدآ كغاط رب هدهکم هماشو ردیبقل كنهبقع نب دیلولا ن رع نب دم

 بتک عیجو هللا هدحوم یاب ردفلوا هباش نالوا باوص ردیفیحت كنيمدقتم وب
 هدننزو لوقم ( موشلاو ) هدننزو ليكم ( میشل ) ردعقاو هلي هدنیئدحم
 نالوا یرلکب هدسنند هدننزو ,رجا ( میشالاو ) هدننزو بویعم ( مویشلاو (
 ( ةهشلا ) تاماش هب یا مشا و مویشم و موشم و میشم لجر لاقب رونید همدآ
 هدجر هکر ونید هبیرد یک رازهقفوب لوش ینعب ردیسا دلو لحم هدننزو هلبکم
 لود هدیکرن راقج هحرار یرثکا هدندلوت بودبا نوکت هدضنحا كن لود

 ردیاشم و زنساه رد میش« یعج رونلوا ریبعت وص هناقچ هرکص و شياو یغاتب
 دلولا لحق یا ه ةيشلاقابلع روطفم ه ةيش نع موطفع سیل « مصسا هنمو

 پشپ هفیس ماش لاقب : رد هنسانعم قموق هنبق یجلق هدننزو منع ( میشلا )
 ماش لاق لاقب رولوا دن هلغلوا هنسانعم قمربص ندنبق یعلف و هدم اذا اهش

 كلا رظن هکشعث وید رردغاب هبهرینو رد هم هن یېج ون و هلتسا اذا هغیس

 هنحرف لزقو رطع ناو دصش نبا هبلا رظنا اذا قربلا ماش لاق : ردهنسانعم

 رکیلا نم لان اذا ربعابا ماش لا ردلمعتسم هنساتعم كلی لاخدا یتبناک یلآ
 ردهنسانعمتكمهلیب هغاربطهزون ینرلقابا كمدارب و ردبسهبنک كرك ذ ریعوبا هدام



 سس سس سس سس سس یورو سوسن

 لوالا بابلا نم انش ههجو منش لاقب : رد هنسانعم قمالمرط هلنوکس كنونو | "
 یر لاش ,: رد هنسانعم قمر بورای یتسیرد كنهدوک هلبا هنسن رب و شدخ ادا

 .هرناویح و ناسنا كسك ینلوق هل نیت ( منشلا ) دلج لا فرط قرح اذا شف |
 راطت لا رونید و ,یلغف هکر د هنسانعم مش هدننزو بنق ( میشلا ( روند | ۳

 یمهسلا دبعس وا دوخای مصاعوا هدننزو لدنج ( متش ) هلش یا همنش || "
 همعحم یاخ ( نتشاا ) هلا هینحم یاب رد منش لوق ىلع ردندباضا هک رد. |

 كب هدننزو لحدرج ( منشلا ) : ردهنسانعم نیس زوم هدننزو لحدرح هللا ||
 هنسهلک مغر هدننزو لحدرح هللا همعحم نيغ ( رغنشلا ( روند همدآ نوزوا | ۱

 هلمهم نیس لوق ىلع عابنا امغنش هلاغر لاق روالوا داربا ةتحوازح و عابتا
fiهنسانعم لیلق ئش روند ههنسن هحزآ هدننزو لحدرح هلفاق ( رقنشلا ) ردلا |  

 دأوغلا "کز و كريز كب هيف كيم ( موهشملاو ) هدننزو مهس ( مهشلا )| "
 لجر لاقب رولک ماهش یمج رونید همدآ جازم هریج و نهذ نیشتآ و مهف زیت 5

 قالطا هنآ اناو و تسح ولطاشن ولشبنح و دقوتم دآوفلایذیا: موهشم و مهش

 مالکلاعوعسم دفان یماکحا و اوا و "یوق طیشن عیربس یا مهشسررف لاقب رونلوا
 | مکطاذفا دیس یا مهشوه لاقب ردموهش یعجب كنوب رولوا فصو ہراکرس و دیس

 هرزوا یسوبق كنهبلوق یرلقدای نوحا یدیص نالسرا هکر وند دشاط لوش و

 نامههلغلوا عنصم ولکربنز هدقدشپای هبهعط بوریک یرحا نالسرا رونلوا عنو

 براحت 0 ن میش و رونید ید مهس هل هلمهم کاو ردبا دس ییوبق بوشود ۱
 هس و هللادبع نن مبش و ردیخش یرو مادقم نب میش و ردرعاش رب ندنشسهلسق | "

 هن آ رولوا ردصم مش و رداع هببش یبا نب برب مهش وا و رد رلئدحم مشن ۱ 1

 هرحز اذا ثلاثلبابلا نم امهش سرفلایش لاقب : ردهنسانعم كلبا رازآ و رحز || "
 امهش االف مش لاق + ردهئسانعم ققفروق یمدار هدننزو دوعق مورش و میشود | ۷

 هسک رب هدننزو همارک ( ةماهشلا ) هعرفا اذا لوالا و ثلاثلابابلا نم اموبش و
 ام ناک اذا سما بابلا نم ةمابش لحرلا مبش لا: ردهنسانعم .قلوا مبش | ۱
 رونبد هزولجتوق هکرد هنسانعم ةالعس هدننزو باصس ( ماهشلا ) سرفلا اذکو | |

 هدننزو ردیح ( میشلا ) رونید هبیراف هحوق هدننزو هردیح ( ةميشلا ) || _
 هننالوا یربا یرلقوا نذنعو یککرا دوخاب هنککرا دوخاب روند هیرک كوب || |

 روند یندمرفسهاش هل راهعف كنار و ءاب و یرسک كناه ( مربسهاشلا ) رونید |
 هاش هروک هننای كحراش ردهفوکش نانلوا رییعت نکلسف هکرونید هناصر هلاف

 یوخ هلرسك كنیش ( ةهشلا ) ردیرلکدید نکلسف یناطلس ردیبرعم مرپسا
 ةعيبطلا یا ةهشلا یسح وه لاش ردتغل ىد ازومهم ردهنتسانعم تعیبط و |[



 | بطرودرابیسهحمار رولوا ططشو هجالا یراسو لشیو یم رفو كجوک هدنزرط |

  كئهمامش ( تاماعشلا ) ردرثؤم هدنعیبط نیبلتیلک او بلاجیموو نیلمیئامد بولوا |

 لبلا یف لاقب رونید هکلکنکوب نالوا هدغاط و دعب یا مش هراد یف لاق رولوا

 عافترا وهو مع هفنا ف لاقی رونلوا ریبعت قلوا ولنورب ناغط هک رونید هغلوا |

 1 كلاكلربکت رعش و یبا رولوا یخد ردصم هدرلانعم وب رمش هک ريد حراش هتئور ۱

 ۱ هنسانعم ققلفوب و قفانص و ربکت اذا امعش لحرلا مش لاقب ردلمعتسم هنسانعم

EEیو ی توس سس سس  

۳۹۰ 

 البف ذخا اذا رظبلا ةنمفاخلاو نانا ماجا رثا لافب نوسلوا زيق
 |: ردهنسانعم قعشلوفف هدننزو لعافت ( ماشنلاو ) هدنئزو هلعاغم ( ةماشلا )
 ۱ بولوا نیف ینیص كب همدآرب هناشمو رخالا ایهدحا مشاذا اماشنو امتاش لقب

 | مالا ىلع هعاش لوفت ردلمعتسم هنسانعم كلا عالطاو رظن هللاوحاو رئارس
 | عفلجب هدیکرت هدننزو دادش ( ماعشلا ) هنم نداو هب راقو هدنعام رظن یا
 | یلواف لهجوبا هکردهنسن یرلکدبد هیوبلتسد هدبسرافو همامش یف "رحم ماشو

 ربما ( مثلا ) رونید هبهسبیط خیر نانلوا معشن رد هدننزو هنابج هکر دیعج

 | یرلکدپدكسم ( موعشلا ) عفنرم یا میعش هانب لاقب رونبد هبهنسن كسکوپ هدننزو
 | هلنپتعتف ( ممثلا ) كما یا موعشلا ةحار هیلعو ءاج لاقب رونلوا قالطا هرطع
 | دم هافلوا هنسسانعم قلفاریا و برق یا معش هراد یف لاقب : رد هنسانغم قلنیش

 | كنسهبصف قرهلوا فّیطل و شوخ یاادنا و بولسا و زود كنورب و عافترا یا میش
  شوخ كنهبصق یفشموب كنورب لوق ىلع رونید هنسلوا هجکید كنفشموب و كسکوب
 نیسح یک هکیبس هعنلک هنفشموب ندرقو ینعی قلوا دراو هنکلزود فیطل و

 ندنرلکدید فلذ یکلکسکوب كنهبصق و بولوا راومه للیدنفآ و یلبکج هلتفاطل و
 هغلوا هجقصاب هبصقو زود یفشموب و كجوک نورب فلذو رونبد هنسلوا هحهدایز
 لیدنفا یجوا كنغشموب بولوا نوزوا و هجا نورب مع ضعبلادنع و رونید

 | نسح ىف ةبنرالا دورووا ةبنرالا باصتنا و اهالعا ءاوتساو ابسح و فنالا ةبصق
 | لیستوقدب و فنالا لوطیناوا فلذلا عافترا نم "دشا اهعافترا و ةبصقلا ءاوتسا

 .فصو ینورب ( مثالا ) ربسخا اذا لوهجا ىلع لحرلا مش لاقب ردلمعتسم
 ۱ | تيجو راع و معش هفنا یف یا مشا لحر لاقب روند همدآ نالوا هرزوا روک ذم

 | یراشابوةفناوذ دیس یا مشا لجر لاقب رونلواقالطا همدآ ناشیذ و دیس یحاص
 | باح ( ماعش ) ةشاشلا عفترلایا مشا بکنم لاقب رولوا فصو هزوما كسکوب
 ۱ نیش ( مشاعشلا ) ردفورعم لبح رب ( ءاعش ةقر ) ردیدآ كغاط ر هدنزو

 رونید هنیزلهیش امرخ هزا نالق هدمقلاس هرکسندکدلسک امرخ هلیعف كنالوا

 یصفكنیش ( منشلا ) ردیدآ هدلب یکیا هدنهلقا رصم هدننزو بولسا ( مومشا )

 كنونو



۳۰۹ 

 هدننزو ریما ( میکشلا ) رونلوا قالطا هئالسوا هدننزو فتک ( رکتلا) |
 )هک ) ۱ قالطا هنیلوق كناغرق ردقلا کشو یدنلوا رکذ هکر دردصم |[
 ردندسات یاسا هدننزو ربنم ( کشم ) هدننزو رییز ( کش ) هدننزو همان ||

 یادغب هکر دیسا ¿ رز رم ءنرلنیش ( لیشلاو موشلاو ماشلا ) ۲
 رددحاو یش ناوز و لش هک ردب رلکدید هحولد رثک الادنع و و رولوا نقارا ا

 RE ( شل ) ردب رلکدید قومرف ليش لقالادنع و

 فتک (لشو) هدنن زو قب( اش ) بضغلا نم هرارش یا هلش رباطتب نالف لقب ||
 رولوا فیرمش سبق مرح رک دیس نفت تب هدننزو لبح ) نو ) هدننزو

 ربث هدیناربعو ردفرصنمریغ هلبرلتلع لعف. نزو و همحنیسا ادعام ندننزو فتک ||

 هلبدیدشن كيمو یعفكنیش ( مثلا ) رد هحطب رب هدنن هرصب هلاطساو هدنن زو باصس(مالش) |

 ردلوقنندبرشخز وب و هدننزو ینیلخ ( یهمشلاو ) هلبعف كنبش ( ماو ) ||
 ناصرلا تسعث لوقت ردنالوا هدنورب ندرهاظ سج یاوق هک دهتساتطم قلقوق

 ذخااذا لوالاو عبارلا بابلانم ییعشو اهمشو امش مضلاب همشا هتممشو لاب همشا

 هدننزو لاعتفا ( ماقشالاو ) هدشننزو لعفت ( تا ) فنالا "سح بن

 هتمعشآ لوقت ردهنسانعم قلثوق یک کرک یهنسنرب هدننزو لبعفت ( معثقلاو )
 نکل ردطلغ ىس ەەن همش هدارو هکربد حراش هّنممس یعع هتنممش و ةا

 كجا بلق های یهریخا میم افیفخت ید هدنوب یک یرلکدید ییظت هدنظفل نظت

 قوق یبهنسنرب هیسکرب هللرسک كنهزمه (مامشالا) ردعقاو یلاثماو ردهدرطم |
 یرفو یتشاب یشا ندغامدو ربکو هعشی هلعح اذا بیطلا همشا لاقب : ردهنسانعم ۱

 لودعندهنسنریو هسأراعفا رم اذا لجرلا "شا لاقب : ردهنسانعم تیک یزو
 هفرحرب هدنحالطصا دیوجت لها مامشاو نم هنع مشالاقب :ردهنسانعم كلتا

 ندفعض لاک رلهکرح لوا هک هل وسش ردنرابغ ندکلیا هق اذا هرسک دوخاپ هبط |
 هبلوا ضراعللخو رسک هننزو هسرولوا هدراعشا رک او هیلوا اب "دنعمو عوعسم ۱

 هکرح هلفلوا هکرح سالتخا مور ارز رولوا لقا ندمور مامشا هکرید حراش ||
 تراغا هرسک اي هعط هلقدود درحم مامشاو رولوا لباق هکلدیشیا بولوا هیفخ |

 هل رصم ندنفیدلوا فیعضكی هفرحنانلوا مامشا سپ زلوا لباق هکلدیشيا هلغلوا
 نیا لالخا ینزوو عیطقت هدزاعشاورزثلوا قالطا .نک اسباب هبا یک ابن تیپ
 ىق رویال هدنتی«یطلا ,سارحا عمساالو اليل » ارکلا ینق "رویالمانایم » وبشاهکهتن
 ینعنضوم تنس هسک ندبا تنس مامشاو یبثثا ردفاقلا موزحم هکردعقاو هدنسهلک
 لرکونالغوا رک ردهنسانعم كلیا عطق یتسهحرادقمرب نامه بویمادوب ندنید ۱

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
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 ا تست تست تم تست ۳۳

 0 | ردبعساكن ریش سدق یرتاسو م هروک هنناب كحراش رد میلش روا یعسا كموقم

۱ 



/۳,۸ 

 ۱۳05 ها بک لو ا یو نم روم ردیسهمنو سوسپا
 لیدنف ( میمفشلاو ) هدننزو روغمع هللا هیجعم نيغ ( موضشلا ) یدلبا
 | رئاس نالوا هدنفسو رونبد همدا اپ شوخو مادنا پوځ ولیوب نوزوا هدننزو
 | موضشو ةمومغش ةفاو ةأرماو ممغشو مومغش لحر لافب روئلوا قالطا هدهناوبح

 | ,رونید هپسک دنمرمشو صیرح هدننزو فک ( مدلا ) چلم لیوط یا میمغشو |
 هليا كفاقو كنيش ( مفشلا ) رونید هب هفا نالوا قوچ یدوس ( موفشلا ) |
 ردههنش یدرفم ردبعون یرلکدید موشرپ لوق ىلع ردیمسا امرخ سنجرب |

 ءازجو ضوع ردرلسا هدننزو یمج ( یمکشلاو ) هلی كنيس ( مکشلا )
 تا زاح و ضوء هدام وب هکر د حراش هنسانعم اط# روند هکر وو ردهنسانعم

 نام هلبسهفالع دیبغو قالطا اضهب و ردعونموم هكا اطعا قرهلوا |
 ردیحملن اکا یسرابع كفلوم هکهنن رونلوا لامعتسا هد هنسانعم اطعا

 كلبا ارجو ضوع هدنلبافم هنسنرب همدآرب هلبغف كنبش ( مکشلا ) یبتا ر
 قمرما میکش و مکش و هادرح اذا لوالا بابلا نم امکش همکش لا : رد هنسانعم |

 هنسانعم كمریو توشر مکشو هضع اذا ایل و امکش همکش لاق : رد هنسانعم |
 (ماکشالا) هاشر اذا یلاولا مکش لاقب ردیادنب ینزغا هلباهمیکش هکایوک ردلمعتسم |
 .ردهنسانع,كلبا تافاکم و ضوع هدنلباقم هنسنرب همدآ رب یند وب هلرسک كنەزمه |

 قالطا هنتفص راصتنا و هفنا هدننزو هنیفس ( ةبكشلا ) هازاج اذا همکش لاقب |
 نالوا راکرد هنفرط یدنک ندنیناج هسکرب كمدآ سفنلا مهش و دیدش هکر ونلوا |
 | هتدش و عانتماو ابا بويعا لمحو منه اعطق ىنعضو ىك البتسا و ریف و لظ |
 إً نالف لاقب ردذوخأم ندسرف ًهمیکش و و ردنرابع ندنسلیا تمواقم و هلاقم |

 راع بحاص و سفنلا ددش و شكرس و رظلا نم راصتنا و ةفناوذ یا ةميكشوذ |
 هيكشلا ددش همدآ نالوا نا دایقنا و ورفرمس هدحاو درف الصا هلغلوا تبج و
 هنا و دهع هیکشو داقنبال "یا فنا یا ةيكشلا دیدش نالف لاقب رونلوا قالطا

 وه لاقب : رد هنسانعم عفرتو رابکتسا و دهع یا دیش امینی لاق رونلوا قالطا |

 ۳ هکمهزکب هبهنسن رب و ردطلغ یرلهخدث مسو دهف هداووب معنوذ یا ةيکشوذ |
 ۱ كيا ندک و رد هنسانعم تعیبط و عبطو هبش یا هیش هب 4 لاق رونلوا قالطا

 | لانچ یرلکدید یغامط مک ینعی مال سأف هکرونید هرومد نریک یروقرا هنزغا |

 قلزغآ هدیکرت رولیروک اکا نیکزید ولفرط ییا و قولوص و رولوا هدنا رومد
  ماکش یعج راردبا یوق و نیلاق هرلتآ شکرسو درس یشاب روشلوا ریبعت

 | (مکشلا) ردذوخأم ندنوب یناعم نانلوارک ذ زساه رولک میکشو هلنبتعخ رولک مکش |
 أعلا بالا بالا نم ام لجرلا مكت لا : رد هنمانعم یمقجآ_هنیتعق |



oN أ 

 هدننزو روبص ( مورمشلا ) ردعضوم رهدنبرق رحش هلئاصف ( ةمرشلا ) ردیدآ
 مش و رونید هئروع شالوا رب ییلد ییا یک ءامرش هدننزو ریما ( عرشلاو )

 نارا یتسهشوکرب كناشن ( مراشلا ) نوجغیدلوا قیرای روئلوا قالطا هحرف
 لیعفت ( ءرشتلا ) ضرفغلا بئاج مرشی ناک اذا مراش میس لاقب رونید هقوا

 هققشاذاهم مش لاقب :رد هنسانعم كلءا قرا قراپ و قمرا كب ییهنسن رب هدننژو ۲

 تلفنااذا دیصلا مرش لاقب : رد هنسانعم قلتروق بوحاق قرهلوا ولەراي راکش و
 لاقب : رد هنسانعم قتلوا هراب هراب بولیراپ هدننزو لعفت ( مسفتلا ) ارحل |
 هلرسسک كنهمجتم ناذو كنيش ( ةمذرشلا ) ققشن و قرغاذا "ثلا مشت _

 ندلحرفسو لیلقیا سانلانم همذرش تءاج لاقش روند «یاسنا تعاج هحزا ۱

 مذارشو رواک عذارش و مذارمش یعچ روند هکولب رب و هبهراب رب ندراهنسن رئاس و ||

 (یطشلا) ةهطقتمقالخایا مذارشبایث لاقب رونلواقالطا هرلهماج هراب هراب و هنهک
 لوالا بابلا نم امطش ةارلا مطش لاقب : ردهنسانعم كلبا عاج هدشننزو مخ

 نوزوا بولوا جک هدشنزو ردیح هلا همجعم یاظ ( مظیشلا ) اهعگناذا
 زدهمظبش " ینوم ردههظابش یعچ روند هناسناو هنآ و ههود نالوا دنمونو

 ( یمظیشلا ) روند هنالسراو ردیدآ لجرربو رونید هپ رک كوي ناجوقو |
 ولنقالط كلام هناسل برضو ردفداص هدلوا یاشعم هلا مظیش هدننزو "یردبخ

 "یوقیرارنکسو ف لوقم یا ا وه لاقب روند همدآ رون ولتحاصف ۱

 هدننزو جرحدت ۲ مظیشتلا ) روند هنالسراو رونید E تسکوبو یرباو
 لاقت : ردهنسانعم قلوا ریکرشو هلاوح هلا رلزوس زواج یدح هدنفح هسکر

 حالصا ینرلنبب سان هلي كنبش ( ممشلا ) فرطخ اذا مالكلاب هيلع مظیشت

 هدننزو رفعح هلبا هثلثم یا ( متعش ) رونبد همدآ نوزوا كب هدننزو روبنز
 بیژذو ردندح لیصا نب معشو ردشلوا رضاح هدنحتف رصع هکرد نآایح"ناا ]

 نيفعشلا موب كرعاش ريما مان لهلهمو ردندباصعا ردنثعش نبا لوق ىلع منعش نب

 هکرد هسک ییا نافعش هکردوب بدا لها لاوقا ةصالخ هکربد حراش ردشلوا عقاو

 كغاط رب هدننزو .هفرع ( ةمرشلا ) یدلوا كاله .یخدلوا لالاق هدکدلبا رابخا

 | هک ی دبا ثیعش یرب و عش یرب هکیدید رلضعب رایدلوا لوتقم هدندن لهلهم

  یدام ندنلوق كموقح لهلهمو ردشفوا بیلغت ردب رالغوا ماع نی ةيواعم
 . "رقل نيفعشلا مویب * ریز یا بلانزااب ربضف ه بیلکرع ریاقلا شیب ولف « وبشا
 | برح هکردُنانزلا موب دارم ندانذو ۰ روبقلا تحنم ءافل فیکو هاثیع

 أ ( مومعشلا ) حصا اذا لوالا باسبلانم اهعش می مش لاقی : ردهنسانعم كلا

  هعقوربهدنا هکردبدآعضومر ارهاظنکل رلشماطاریسفت هج رکی نس هلک نیفعشهدنلوق



 سس سس

۱ 

۳٦ 

 دساف بولیزوب ماعط هدننزو دوعف ( موضألاو ) هلبوکس ؛كنەمعەم یاخ و
 باسبلانم اموضشو امض مطاو ضش و ماعطلا ضش لافب : "ردهنسانعم ینلوا هاو
 هاو دساف یاعط هدننزو لیعفت ( میضللا ) دسفاذا سمااو مبارلاو تلاثلا
 هی رسک كنءمه ( ماضشالا ) هتدسفا یا ماعطلا تمنح "لوقت ردهنسانعم كلل
 (مضشالا) ذحار ثربغت اذا نبللا مضشا لافب : ردهنسانعم لزوم یسهحار دوس

 هب هسغابرنسنجو رنسریاچو شبا یا مضئا رعش لاغب رونید هلبف قا هدننزو رجا
 ایج اک ووا هکشا هغاب لوش و هبف تسال یا ضنا ضور لاق روند
 ( للا ) مدا یا مضشا راج لاقب هلوا هدابز ندندسح رئاس یهایس كننورب و

 هلرک و بیط كرک رازلآ هحار السا هک رونید هرلدسک قتوط یرلرکک هلنیتم
 قعشراف هنسبروق یسهزا ثكرلتوا هدننزو راربجا ( ماميخثالا ) نوسلوا ثیبخ
 | "ماضثا لاق ردنرابع ندقلوا یروق یرب شعبو هزا یرب ضعب هکر د هنسانعم
 طبالع (ادشلاو ) هدننزو رقعح ( قدشلا ) سبایلب بطرلا طلتخا اذا تبثلا
 ۱ عساو یا خدش لجر لاقب رونید همدآ شیکک یدروآ و رونبد هنالسرا هدننزو

 تایغدش لبا یدا ؛لرذنم نب نامن هک دبسا كن روغوب هودرب قدشو یدشلا

 ۱ 2 روضید هزوط هدننزو باصس هلا همجعم لاذ (( ماذشلا ) ردندنلسن كتا

 | كلاذو یصف كنبش ( نامذبشلا ) رونبد هنسهنکیا كنيرآو كيارقع و هنسانعم

 ۱ رونبدهب هقان هدنورو چک هلباح ( ةنامذبشلا ) هنسانعم بئذ روند هدروق هلیع
 | هنزفروکلوق ىلع هنبرب نیکنا كنايرد و ردبدآ رش رب هلیغف كنبش ( مرشلا ) |

 1 هک ريد راش هجلخ ىفوا هتل ىف یا رصلا مرشق ةنيفسلا تبرطا لاقب رونبد
 یشد :ندشننرثک هکر وتبد هراچ قوج كب مرمش و ردع الم ینا یانعم هب هداه عصو

 ] عنصوم رب مرش و هبلوا جاتح هنیرابغاشا بوبالتوا ندنراشاب نام یعسق راوط | 1

 چت

 || ههنسانعم قمراب رولوا ردصم مرمش و هدتننزو ءارصع رلرید یخد ءامرش ردیدآ
 > ردهنسانعم كمك نجوا كنورب و هقش اذا یناثلا بابلا نم امرمش *یشلامرمش لاقب
 | همدآ رب و ردطلغ 3 هبرالا نیبام هدارو هتنرا عطق اذا هقنا مرش لاقب

 ۲ .هلامنمهل مرش لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلا صیصخو زارفا هحرادقم رب ندنلام

 ۱ هروک ذم عنحوم یرلکدید مرش هدننزو ءارعع ( ءامرمشلا ) اليلف هاطعا اذا

 ۱[ ممشلا) ةاضفم یا ءامرمش ةأرما لاقب روتید هنروع نالوا رب یکیلد یکیا و رونید
 .] تكنئورب هدننزو رجا ( مرشالا ) رد هنسانعم قلوا كيسک یجوا نورب هانینعق
 ۲3 فنالا مورمش. مرمشلا نیب یا مرمشا لجر لاش روند همدآ شلسک یوا

 ۱ ۱ هدنسهعقو لیف یدارونلوا قالطامرشا هههرا نالوا هشیح ةدرکربم ندتهحو

 :یهعفو هنبراکلم بوراویدیشلا عطق بولک تسا ,هنحوا كننورب یسیرب كشاط

 رابخا



۳۵ 

 نوجعادحاو یرثکا هغاشم هکربد حراش ااست یا اعاشتو اغناشلاه : ردهنانعم
 ( ةماتشلاو ) هدننزو مظعم (متشلا ) هش يا هقاش لاقبف روئلوا لانعتا
 ( ةماتشلا ) رونبد هنالسرا ولهرهج سوبعو نیغزآ هدرلنوب هدننزو هنابجا
 سما ابابلانم ةهمانش لحرلا مشلاقب : ردهنسانعم قلوا هوهجد هدننزو همالس

 هلیبقرب ندنسهلیبق هبط هکرد هبلع نبا هدننزو رییز ( مّتش ) اهنش ناکاذآ
 یرازفلا دلیوخ نب ےتشو هللا هبتحم یاپ ردقلوا میش نالوباوص دوخاپ ردیردپ ۱
 (معشلا) ردیسا راصحرب هدنساضف سین هدننزو بولسا ( موتشالا ) ردرعاش |

 ردیفصو هیح هکرونید هرلنلوا تیرفعو هیهادو ثیبخو نوزوا یک هرانم هلنیتعخ |
 لجرلا مصش لاقب : ردهنسانعم كاله هلنیتعتف ( مصشلا ) ردعومس ريغ یدرفغ |

 نوزواو رونید هنالسرا هدننزو رفعح ( مصشلا ) كله اذا عبارلا بابلانم :امعش |

 یصف كنيش ( معشا ) رونو هنندرک دوخای هندسج كناسنا رونید هن هنن |
 لاحیفیا هالک محشب هتیقل برعلا لوقتو روند هنغایجا هلینوکس كنهلمهف یاحو |
 هتیقل هدر كحد مدلوا قالم هدنناح یطاساو طاشن هنالف نعي هطاشن |

 رولوا ردصم محشو ردد توق ربا هکر وند هکر و یلک راربد هالک مشیت

 همعطا اذا ثلاثلا بابلانم ام همحش لاقب : ردهنسانعم كمردب یغای چبا همدآرب |

 شوقرب و روشنید هبهرا رب ندمحش هلصیصخ یا هدتنزو هرم ( ةمحألا ) |
 رونلوا قالطا هراشنم ضرالا همحشو ردیدا بعلرب صوصم هبرع و ردیسا

 ةمصشو ردرب كحهرک هبوک هکرونید هنغشموب كفلوق نذالا ةمعشو ردیرلکدید |
 ندنرلکدرکج كنيزوبرق لهحوبا لظنلا ةعشو روند هنکحج مئاخ جرلا |
 یرلکدرکح#لرا نام لا ةمصشو یکینا كننواق جاغا رونبد هننا نالواهدنحسا یزبغ |

 (هنعشوا)ردا لصف یني یرازورخ روند هراز هجا هجراص نالوا هدنسهقژا |
 (میعشا) ردندح همصش یا نب سابع و ردیسهینک باطلا نب رع نب نجرادبع |

 همارک ( ةماصشلا ) نیس یا ےحش لجر لاق روید همدآ زوم هدننزو ملا

 همذآ نالوا قوج یغاب جا هدنسهناخ هدننزو ثدح ( مثلا ) امیعش ناک اذا |

 هدننزو نیس ( مصشا ) هتب ق مصفلا ریثکلا یا عشم لجر لاقب رونید ۱

 لتا نالوا هحزا یدهریش هدننزو فتک ) معشلا ( روتبد همدا زومش یرلهود

 روسد همدا یچشم هنغای جا و ءا لءاق یا ۳ بنع لاق رولوا فصو همزوآ

 قلوا راک انشا هنغاب جا هلنیتعف ( محشلا ) مصشلا یبنشم یا مصش لجر لاقب

 ىف كنيد شا ) روب هيما فا عا رو اذ او

i 

 . یناملغو ص رب لوق یلع رولوا هدقلروماچ هکروند هرلزغجت روق قآ كلذک |

 سما بابلانم هماعس لح.رلا معش لاق ردهنساتعم قلوا زوع» هدتشزو ۱



۱ rot 

 || هنسسهلببف بیبح یب هدسنناب م مزو هدلب رر صوصخم هنسسهلببف ربج هدننحن
 | هیرازوبكناوسن مابش و ردبرلعا هدلب رب هدننابا توم رطح و هدلب ر صوص
 | ارد نامابش هلفلوا هناد کیا ولف رط یکیا هکرونید هنغاب كنهمع یرلفدنن وط
 11 ةداغوا دوب هدسنزو بدخ ( میشل ) لرد دنب هنرب یرب نشراهکا
 | ثكنسا هنب نا قالغوا هلبعف كنيس ( مثلا ) رونبد هکنسا نالیروا هنیزغا
 اإ هبفف مشلا لعحاذا لوالا بابلا نم اهش اه یدیملا میش لاش : ردهنسانعم كمروک

 اا تل بش نسب یدجا لب: رهام میخ هدنزو لیفت ( میشت )ا
ar٠ بارغلا توص نم قيرشت ٠ لثلا هضمو ردلوعف» مما ندیبشت هدننزو  | 

 | فالسرا یلکنسا یدغاو بوفروف ندنزاوآ هغرق ینعب ۰ نما دسالا سرفنو
 | مادقا هربطخ ما بودبا تیشخو فوځ ندریفح یش روب م لئم نسردبا دیص
 | نالسرا ولغب یا رب نوناخ هک ودب رب رونلوا برض هدنقح هسک ندبا "ماعقا و

  یروبنم مالک هدکدلیا فوخ هلکتشیا یزاوآ هغرق رب هدعب بودبا طبمو دیص
 ذغنق و رونید هبیثک رود وب هدنرلنزو رفعح و ذفنق ( مربشلا ) رلیدلیا هوفت
 كيوص رب هدندروب یتعاج لجن یب هدنرق هفوکو روند هسک انو لیخم هدننزو
 | ردصفا هنوعاط و ءابو هکردیدا جاغا یلنکی رب ندنرلحافا هشیم و ردیدآ

 ژلع هلا دوس یوک و رولوا یرهناد هببش هکچرم هکردیدآ تاب هقشب رب و
  ردکا رطخلامعتسا یننبل نکل ردلهسء هلبلاب یرمو ینبل و قرو رولوا ظبلغ و
 هعفد جوا یدوس و عقل هرجا دوس هزات هجکرب نوکرب ردیکوک نالوا لعتسم
 | د رانا هنابزار و اب دنه هرکصندکدلیا فیفح بودا جارخا هدعب دردی

 هللا ربصو مییلهو دبرت فیفعتلادعب بودا كرت هلاح ىلع نوک جواو عقن زارکت
 . یاود هدقدنلوا حالصا تروصو رلهدبا لاسعتسا بوزود رلصرق ندنا ربارب
 | ربرصم هکرد یرلکدبد ینکلدوس جاغا هدیکرت تابنوب رولواقئار یورادو قاق
 | رونید هل یدک هدننزو هذغنف ( ةمربشلا ) رلردبا ریبعت یزاجح تیرشاک ا
 ۱ ۱ (مربشلا ) روند هرللت نالیریآ بولغاط ندکلباو ندناغرواو هنسانعم رونس

 | مك ( مثلا ) رونید هرللت نالیربآ ندکلبیاو ندناغروا یغدوب هدننزو جرحدم
  :ردهنسانعم ككوس هلبع كنا ( ةقشلاو ) هدننزو هلحرم ( هعشلاو ) هدننزو

 ا ) ( موتشلا ) هبساذا لوالاو ىناثلا بابلانم ةعشمو اتش هتش لاقي |
 . متشو یک یرک ذم رد ےتشو هعوتشم قوم روند همدآ شلکوس هدد زو رعما ۱

 ۱ هح ولا هبرک یا ےتش لجر لاقب روسنلوا قالطا هیسک رکب تشزو رظتمد

 مانشدوشکوس ردعا هدننزو هنیغس ( ةينشلا ) رونیدهنالسرا ولهرهح نغزاو ۱

 كعنکوس هجوم لعاب ( تاو هدننزو هلعافم ( ةعاشلا ) ردهنسانعم
 سون سس بس سن سس سوم و سس سس سوت تخته سسسسح ب ص

"1 ۳ . 

۱ 

 / ردهنسانعم
| 



۳۰۳ 

 كد موشم هنلتزو لوقم نهال ر ير رم هدنانک ما سا وغلا خرد /
 ىلع لجرلا مش لاق هدننزو مومذم ردقلوا E نالوا باوص ردندماهوا |

 نارا ینعی_هلبق نم موشب میسم اذا هباجصا نالف ماش لاقو موؤشم وهف لوهجلا | 1
ikروبن مالک هکیدد هدنحرش باپش و یدردتنا تیارس یغلزسروغوا ی  

 فبرش و ردهنسانعم رتاس روتسم هکهتن ردقلوا هنسانعم لعاف موشم یساضثقم
 موشمهنالوا تخ دم سفنلاب رب رعار ز ردلکد یلاهعتسا برعو هرزوایوقیّمتم |

 E موژشمهکیدلاقراریدعاش هنالواقحالو یراسیلتخدب هربغو | ۱
 ندهماشهموقم# دامو ردصصفا فالخ ینانزو تبیان ردحح دیسیکیاهدنن زولوقم , |

 ندهنیع نع نالوا هنسانعم قلبلروغوا هکدتن روند هبناچ لوص هکردذوخأم |

 یرضمو "رشو هنیم یعفنمو ريخ رلیرع ارز روند هفرط عاص هکردذوخأم | 1

 ردراو یمرحو عقو هدغای كنالف رلربد نعلاب یدنع نالف تح رردا تبسن هلامش

 هدر تعدد ردئتشیح و وع یی هدعای نالف رلر د لاعشلاپ ىدنع نالف و هنسانمم |

 لب واقا میام یربسش كنهمأشم باعا هلا هني” باعا كنيرسغم و

 ردیعج كنظفل مأشا ( ماشالا ) یبنا ردحورشم هدنربل هلفلوا ى
 لاش و ردکعد رلکراپم نو رازسروغوا ردیعج كنسهلک نما هکر دیلباقم نمای

 ارز ماسال ریطلاو ماشالا رئاطلا مهل يرج لاقب و مۇشلاب راج یا مأشا رئاط
 ندنظفل ماشا هدننزو ىبوط ( یعوشلا ) راردبا ربطتو لافت هللا شوق ول

 ( ةمأشلا ) ینعلا "دن یعوشلا دیلاب هبرض لاقب رولوا فصو هلا لوص ردشوم
 بناج لوص هکر دیلباقم هنیفو هنع هدننزو هلحم ( ةماشلاو ) هدننزو هرگ#)

 ةيشلا عرک وه لاق : ردهنسانعم تعیبط هلرسک كنیش CAS کبد |

 9 یدآرب هدننزو هلعافم ( ةمءاشملا ) ردتغل ید زسهرمه هکهتن ةعيبطلا یا ||"
 0 می دخ یا مالا ىلع كباحعاب ماش لوقت ردهنسانعم قلا هفرط لوص یهتسن |

 . يشلا ديد موب لاق : ردهنسانعم قوغوص هلنيتغف ( مبشلا ) لاعشلا تاذ
 عبار بابلانم اش ءالا مش لا هنسانعم قلوا قوغوص رولوا ردصهو دربلا یا |

 جآ ینراف لوق ىلع روید همدآ شموشوا هدننزو فتك ( ملا ) درب اذا |

 روس دهمولاو عوام وا ناد یا ریش فجر تا زوو همدآ شموشوا قروا | / ۱
 یدنلوا قالطا یشا ندنرلتدورب و هند مس روند هبوغاو هنسانعم توم

 ' (مابش) هنیس یا ههش ةرقب لاقت روند ههرش زوم هدننزو هحرف ییسرا

 ود نوسءا یتسانا هدننزو باتک ) مابشلا ( ردبدآ تار هدننزو باس

 . مابش و رونلوا ریبعت كنساهکرونید هحاغا یرلکدزوک یروقرا هنبزغآ قالغوا
 . نابکوک لبح و ج هدندروب نادی* ؟هلمسق هدنک و ر هدملشو طب

(r) عبار 
 SEDE و چو



N. 

ror 
 o سود ورد رس

 اضعبو هلبئوکس كيءمهو ىضف كنبخ ( ماشلا ) (۶ ةسملا نیشلالسف ۰)
 كنهلبق ردپعسا كنهکلوا ىنعب كدالب عفاو هدنفرط لوس كنهلبف هلبلف هفلا قبض
 نیب یناهکلوا نم هک هتل ردهپمسن ثعاب یعوفو هدنیلاج لوص ینعب هدنسهماشم
 هبهکلوا لوا موفرب ندنامنک ینب هکرابدید رلسعبو یدلوا قالطا نی هلغلوا هد هلبق
 | هبعآماش نومی راکدنبا لاحمراو مع اک | هلغلوا عفاو هدنرافرط لوص یب ماشت
  هلکلبا نادابا بولوا لزا هباروا مالسلاامیلع عو نب ماس لوق یلعو یدنلوا

 ۱ الوخ اه ندهماش دوخاب رد هلا همجعم نیش هدیابرمس ماس ارز یدلوا ام هلیعا

 | هایسو لوفو قآ یک لاخ اجعاج یعرا كنهموفم هکلوا ردهنسانعم لاخ هکر د

 اإ ماشو زلوا زومهم هروک هراربخا لوق سب یدنلوا هیعسن هللا رویم ےسا هلغملوا

 | لاها راس یرمشخز هکربد حراش رولوا رک ذم اضعب و هبلیوأت ضرا ردننۇم
 | نموه هدساسا هلفلوا یرلتوادعو ضغب هماش لها ندنسهدام ینیسح یک قرش
 هاردزاو شبرمت هلینرابع ةمثشلا باا مهو ةلبقلا ةماشمنع ماشلاو ماشلا لها
 | هدننزو "یاص ( "یاشلاو ) ردهرزوا یلصا هلا هرم ( یاسلا ) ردشللا

 حراش ردیبک نامو ماسبجن ربخا ظفل ردرلبوسنم مسا هدننزو باصس ( ماشلاو )
 ( مأنالا) ردمزال قلوا نرم یاش هروک هنیربخا نیلوق هدنظفل ماش هکرید
 1 ماشلایناذا لجرلا مأشا لاقب : ردهنسانعم كمك هنسهکنوا ماش هلرمسک كنم
 | ردنرابع ندکعد عولماش نب هکردهسانعم كيلتبسن هماش هدننزو لعفت ( مأشتلا )
 | هفرطلوصو كللا تجزع هفرط لوصو ماشلا ىلا بسقنا اذا لجرلا مأشت لاقب

 |[ یپهنسنرب و هلاعثوحت ذخا اذا لحرلا ماشت لاقي ردهنب رلانعم كنود هلوصو قم
 | لبفت(یلتتلا) اوریطتلثم هاوماشت لاقب : ردهنسانعم كلياذاختاو "دع رتسروغوا
 ۱ ماشلایا مهربص اذا مهماشلاقب : ردهنسانعم كليا ربیسن هنفرطماش یمدآ ربهدننزو

 1 هکربدحراش نیلادنمیا موشهبلاقب : ردهنسانعم قلزسروغوا هلبعخكنبش ( مّوشلا )
 هزسروغوا هلکمباریطت یروناج نالوا ی ندفرطلوص نکردیک هتعرب رلبرع
 | ولیوت قآ و روند هرلهود هايس مّوش و یبتنا ردشنوا بعشنم ندنآ قالطا موش
 1 یهن كنه ( مأشلا ) ردقو یدرفم ندنظغل هدانعم یکیآ وب روند هرلهود

 مهمأت لاق :ردهنسانعم قمتارغوا هفلزسروغوا یمدآ رب هلینوکس تنه و
 .۲ هفلرنسروغوا یمدا رب ( مثاشلا ) موشلا مملع رحاذثلاتلابابلا نم امأش میلع و
 ردهنسانعم یفلوا زسروغوا هدنزو همالس ( ةماثشلا ) رونبد هبسک یجعدایغوا

 ( هماشاام ) .مییلع ام ۇش راس یا لوهجلا ىلع مثشو ةماثش مییلع نالف موش لاقب
 | هدننزو مومذم ( مووشلا ) ردکعد ردزسروغوا بحت هل نالف ردبجت لعف
 | هکرید جیرتم روند هبسک سومو رتخادب زسروغوا هدننزو لوقم (موشناو)

 ةرد



۳۰۹ 

 هراراذک راک میکحو لقاعو ردهنسانعم هبلاغ تزارحو راردبا ریبعت یهرعا
 هنلعسح هدننزو هفرغ ( ةمهسلا ٠) لاع ءامکح ءالقعیا مهس مه لاقب رونید
 هہهس اذهق هل لاق :ردهنسانعم بیصئو هربو هبارقیا هس امس لاقن رونند

 الت سا هداوح:هدرانوک یا یو. هدننزو ناه اهسا«) ت ۲
 نیشنآ كناوه هدنرلنوک زایو هنسانعم ناطیشلا طاخم روند هراهنسن نالوا لبا

 هدبداب هکه تن: زدیا داب رب بولاچ یک ولع یناویحو ناسلا هکروشید هنساسا

 لحرلاهس لاقبو فيصلا هوو موعسلا رح وهو ماهس اذه انموبق لاقب ردعفاو ٠
 ردزناج هدیلصفو هدننزو بارغ ( ماهسلا ) ماهسلا هاصا اذا لوهحا ىلع

 رعض یا ماهسه لاق شلاچ یی ماس رونبد هغلقزو و هغلقرآ نالوا ضراع هند

 جغبو هده شعب ردیدآ یداورب هدنع هدنرلئزو باعسو باتک (ماهس) ریغتو
 موج ( موهسلا ) ردارو یلحم ردلف نایغط هلغلوا موسرم هدیغاش) یظقل
 عیسلاق : ردهنسانعم قلوا ریغتم یندبو نول بویلقرآ ناویحراپ هسکرب هدننزو

 هرهجو هندبو هنول ریغتو رع اذا ساخاو ثلاثلا بابلانم اموهس مهسو لجرلا
 مورسههجوب لاقیو سبع اذا ههجو مهس لاقب : ردهنسانعم قلوا سوبعو شرت
 كحراش ردبدآ ضرب صوصخم یهود هدننزو بارغ ( ماهسلا ) سوبع یا
 ندقناچ یا ییهود روب رم ضرمو ردطفاس یظفل مضلابو هداروب هروک هننای"

 ( ةّمهسلا ) روند هبهود شمارغوا هنتلع ماهس ( موهسلا ) رولوا ضراع
 هاصا اذا موهسم راغب لاق روند هرلهود شمارغوا هنئلع ماهس هدننزو همظعم

 شتنویز بویلقرا ( ةمهاسلا ) ماهسلا اییاصا اذا ةمهسم لبا لاقبو ماهسلا 7
 لصشوط هدننزو روبص ( موهسلا ) ةمانح یا ةمهاس ةقان لاقت رونبد هبهقا
 ماع ن هی واعم ) مهسلاوذ ) ردیدآ تکوکرب (یرلابهس ( روند هنشوق.

 اطعا هناحعاو ءا رق انگاد یتسهصحو مهس ییدلیا زارحا ندعاشنغ ردیبفل -

 ( مبسلا ) ردیبقل قیللا ثراحلا نیزرک (نیمهسلاوذ) یدلوا بقلم نوجکیدلیا
 مرکم ( مهسلا ) رونید هشاق ششكوا جست یلقوبچ هدنلکش ماهس هدننزو مظعم

 ریبعت تازو ردنایلوا لیکو یبرع ندشاب ییا هکرونبد هن نالوا نیه هدنازو
 هلوا شلاق ېک لق لا یدوجو ندنبحو قشع درد هکرونید یسک لوشو روتلوا
 ردا ندماتپسا را یرکذ میس و بخاق هبهاد یا مسجا مرسم لحر لاق

 | بودلاغوج یزوس هل رسک كنهم» ( مایهسالا ) رولوا لعاف مسا قرلوا

 ةنز بهس» وهف بهساک مهسم وهف لجرلا مهسا لاق : ردهنسانعم قعازوا |
 یادت ها ردقلوا هل رسک كناه نالوسابقا ریز ردندرداونرلزوب یتعمو زر[

ak 1رب ير  
 ےک ا



 ,۳ pan enو ۵ ۱۳

۰4 ۵ ِ 

 نلیزاف نوا میس و ی رفا تانوسیف هد زو اع ) ةماسلا ) رد هسته

 هکر ولید ربط لوش نالوا هد رلغاط و هد زو تا رد میس ی روسد هب ۰ رفح

 | نوئلا نالوا هدرلندعم لوف ىلع هشموکو هنوئلاو هلوا فلاخحم هنئنیبط لسا كعاط أ
 ۱ هدناتسب رعو روند هنکدزوا تحاغاو رد ماس ی روید هئ را رهط شموکو

 ر رد ید هماسوس هکر دبدآ هلح ر هدهرصبو ردیدآ هب رف کیا هدنعو ردعنوم رب ۱

 | (ماسلا) ردرلبونم اکا نویرمسب تعاجب رو یاسلا جام ن, میها را ندنن دح ۱

 مالسلاهیلع ردندب وفطصم بسن لاجر هکر دبزدارب كبعك بلاق ی یولن ةماسو |

 نا مساو ردیدآ تلغابطرپ هوفآذروپ لیذهو رود هتحاغا نارزبخ هدننزو لاح ۱

| 

| 

1 

| 
۱ 
۱ 

 ( ةبوجس ) روند هروقج هوا قلخ كجلک راوس هدرلابقو ردمالسلاهیلع ح و |
 | نکیا یارسن ردندنربش افلب لصالاق ردندباعا هلا كيمو یرسک كنيس |

 ۱ تلآ تانومق هکر ونید هاب هتک نیلاقوولنا لوش .هدننزو همال» 1 ةماسلا ( یدلک

 | هدنکوا كنهفحو رولوا هدنرزوا كنآ یسهدعاف كنوبق بونلوا عنو هنکشیا |

 | نالوا هدننلا یرزوک كن هدننزو باصم ن ( ماوس ) روند هکنکد نیلاق نالوا

 شوفرب هدشنزو بارغ ( ماوس ) رلرد ناماوس هنسیکیا روند هروقچ یکیا
 هدنآ نامه هک ردغاطرب لصتم هدقرف لابج هدننزو لو ( موسي ) رددآ

 یهورک نوی” هدرلحانا لواو بوت یرلحاغا طحوشو من یرلکدزود یایو قوا |
 | ردهنسانعم بیصنو ظح هلئوکس كناهو یصف كنيس ( مهسلا ) رردبا اوبا

 هنقوا راغو طظحیا مهس اذهق هلراقب هلی كرلنیس رولک همهسو نامهس یمج
 رولک ماهس یعچ رولوا هداس زسنرتو رنسکلی روئلوا هعراقم هلکنآ هکرونبد
 هقوا ییرع هکردندندرفم كنسهلک لل مهسو ردندنوب  همهاسم هنسانعم هعراقم |
 تحراش ردقو یدرفع ندنظغل كنسهلک لبن ارب ز روند ريت هدبسراف روید ۱

۱ 
7 
1 

۱ 

۱ ۱ 
۱ 

 ریبعت قوا ید هدیکرت تیبلا مهسو ردماهس ندنظفل یعج هدکنوب هروک هتنای ۱

 كن یرلجاغاو یرلکرید رئاس پودازوا هنثلآ فقس ینآ هکرونید هکر د نانلوا ۱
 قالطا هرادقم نوشرا.یلآ هدناحاسم و تالماعم مهسو رلردبا راوسا هنب رزوا ۱

 تالماعم ىف ع رذا تسرادقم وهو ضرالاق همهسب ح"اسلا بر لاق رونلوا

 یرلکدیا عضو هرزوا سوق كنهبلوق قجتوط نالسرا و و ميناحاسمو سانلا

 بد ی هی ندنسومق بلوق لو نیاسرآ هکرونید جا دود

 زن و ین نخور زدی )6 ردیدآ هلیبقرت

 ۱[ ناطیش راقجوچ رولوا لیخت* هدرانوک یا هکرونید هرلهنسمذ هدرخ ناتلوا |

 یی“ رع

1355 a سس 

 س اس



۳:۹ 

 اذا ابیلعو ةعلسلاب تقسا لوقت رد هنسانعم همواسم هدننزو لاعتفا .( مابتننالا ) |
 ایلعو ةعلسلا هتتسا لوقن رد هنسانعم كما لاوئس یتسایپ كعانم قلتاص و ابلاغ |
 هلبسمک كنيس ( ةهسلا ) .مدلیا بلط ینسلیانییعت ا 5 ا يحب اهموس هنا اذا

 دارم هکروند هرازاب نالوا هیعسن و نیبعت ردرلعسا هلی كنيس ۹ ۱
 و هدننزو لبعفت ( موستلا ) موسلا یا ةموسلاو ةهسلا یلاغل هنا لاق رديتيف |
 راتفرک هشيا رب ولتنحم دوخاب كملبا فیلکت شبا رب ولتنو جر هبا ا ر

 نوحا ناشن هن او ءایا هالواوا هایا هفلک اذا مالا هم"وس لا :رد هنسانعم قلق |

 رب و ةمالع یا ةيس هيلع لعح اذا سرفلا م"وس لقب : رد هنسانعم قععاب امت |
 :ردهنسانعمقموق هنلاح یدنک و هنشاب یدنک ودنوسلشیا هسراشبا هن ره یمدآ ۱

 کاح هنلام یدنک هسک رب یمدآ رب و هدیرباپ هموس و هالخ اذا االف ماوس لاق
 لاقب یک یسادفتک كلثفج رد هنسانعم قمرشبط اکا فرصت هلهحوره بودبا |

 ردهنشانعمكمرویلاصهغالئوا بیسم هنشاب یدنک یزاوط و هنکعاذا هام قوس
 دابرب و هابت ینرللاوحا هلکمبا نوش یوق رب و اهلسرا اذا لیلا ماوس لاش

 هل لاقب رونبد هرلود شارویلاص هغالتوا هنشاب یدنک ( ةماسلاو ) هدننزو ۱
 ردهلتبسن هنسهفلاط برع یصیصخت هبهود كفلوم ةيعار لبا یا ةْئاسو ماوس |
 حسم هدعد بولوا هب هود یعصو ل دا رکم رد راج هدهب ادو هبشام er هسحو ۱

 قمراتوا هنشاب یدنک یرلهود هلرسک كنرمه ( ةماسالا ) هلوا شلوا |
 قمزافرب نوحا عیسوت ینرغا كنويقو اهاعرا اذا لبالا ماسا لاق: ردهنسانعم |

 *هلا وح هه:سنر و اهرفح اذا ةبکر لا ىلع هرفطا ماسا لا: ردهنشاتعم ق

 ( ةيسلا ) هنءامر یا هرصبت هيلا ماسا لاق ردلمعتسم هنسانعم كلیا رظن

 ةيشهيف لاقب : ردهنسانع» ناشئو تمالع هلدم كنلا ( ءاییسلاو ) هللا مصقو
Ty Eeهل اییس ۳ رد جرات یاهژابعسو 9 و  e 

 دا ساو ا ا

 لعیهمالعب هلرعم رلضعبو ةرجو ضایسس هلعم راضعبو متاوخا لاثما الع نیرسفم

 هکردرلشاط نوش یعب لایدا ری رام بس ةراجح نم تسيل ابا
 دوخای یدبا تامالع هنفیدلوا هللادنعنم هک یاد راشقن یلاتمرهم هدنرارزوا
 هنوکرب لعم ینراقدلوا ندنسهراجح الد هدرلنا دوخای یدبا هجالا یرقو" قآ

  باصس ( ماوسلا ) ميف ثاعفراغا اذا موقلایع موس لای : ردهنسانعم كليا |

 قلق هناشن هکردذوخأم ندنلوا یانعم كعوسنرلنوو یدیاراو هناشنو تمالع



۳:۸ 

 رولوا یراج هبیغادشا ندیرفوب هرزوا تئج لها هکردهعشج رب لوف یلع_ردبا
 ردهنسانعم كمنو ییکعروا بودروم یهود ید و هل رمسک كنم نم 1 ماسالا (

 ؛رددنسانهم یقمنآ ,هباوح یرفوب یسهلوف« نوتنوزونو هنس ینعج ریعبلا منسا لاقب
 لا ۶ ردهنسسانعم قملوا میظع كب یولع كشنآو مشنرا اذا ناخدلا مسا لاقب |

 هان شهقجیکسچ هدب راحوا بونلب و هدنن زوفنک (منسلا) ابیهل مظعاذا راثلاتفسا

 نمره (هنسا)مانسلاریظع یا مسرپعب لاقب روند هبمود كوي ینروا و رونید

 | «دننزولعفن (منسنلا)لردیدا كتهبت رب هدنبرفهفسط هغساتاذ دوخاب هلبعن كن و یف
 | نیزسن آهلبلغتیدآ ریو هالعاذاهنسنلاقب :ردهنسانع,ینمقج هنیرزوا كنهنسن و یخد وب
 | «دنزو مظعم (منسلا) ةصفاعم هذغا اذا هست لاقب : ردهنسانعم قغوط تسدزبت
 ۱ تاحرف ) تایتسلا ) روند هود شملوا هدازآ ندیوکر دعب نم بونلآ یدواه |

 | روسنلوا قالطا هرلغاط علا یدازوا نوزوا هعن رب هدندروب رېن یب هدشننزو |

 با یلناس ىعانم رب هدننزو بارغ ( موسلاو ) هدننزو موب ( موسلا )
 | .هعانم قلتاصو عیبل اتم يع اذا اماوسواموسام موسا ةعلسلاب تمس لوقنردهنسانعم |

  فلوم ابنیلاغ اذا ةهلسلاب تعس لوقت ردهنسانعم قمرغج هاب هلغمرترآ تبق |
 ۱ ندنیفررط موس هرزوا یفیدلوا موس هدلوصا راس اریز ردشلا راصتفا هداروب

 | باث, ردکلبا نيبعن اب هلکلبا قلتاص ینعاتم هکردمیابلا موس ادتیا ردبا ققحت |

 ا مالا ماس لاقب ردکلیا ض اب هقشب بولوا بلاط هفل آ هکردیرتشلا موس |
 موسیلع لحرلا موسبال] انعءیصنکیا ییدلیا درس كفلوم یرتشلا اهماس و هتعلس |

 ندجراخ نکیشلوا عقاو رارف هدننب یرتشم هللا میاب هکردذوخأمندننیدح [ هیخا |
 .ندن راسع ندکلیا ضرع, تهق دئاز ندهدرکرارق نوا قلآ یدنک هسکر ِ

 جرلاوا لبالا تماس لاقب : ردهتسانع» كلبا رورم یک ناور بآ هبهزودرب موسو |
 رو تعر اذا لالا تماس لا .* ردهنسانعم قمالتوا راوظو تّرتسا و ت ماذا ر

 كلا راننفرك هسنحو حتر لوق ىلع كليا فیلکت شيا رب ولتنجو جر همدآ |
 یعهلوقم لظو شو باذع یرثک | ویو هایا هفلک اذا مالا هماس لاقب : ردهتسانعم

 | :ردهنسانعم قعشوط بونود هنبرزوا هنسنر شوق موسو رونلوالامعتسا هدنالاح |
 ۱ 1 ماوسلاو ) هدننزو هلاکع ( ةمواسلل ) تماح اذا ؟مشلا ىلع ریطلا تماس لاق

 ] لوق ردهتسانعم قءهرقج هاب هلغهرترا تف هعاتم رب یخدو هدننزو لادج
 بنه راس تاهما ارز ردشلبا راصتقا یغد هدنوب فلّوم تیلاغ اذا ةعلسلاب تمواس |

 توت دهد دوو مت ها ازاد نشو دولوا |



 ردد رک قاما هتآو : صلاة ةماعلا ىر وه .لاقب ا دبلاک وول

 رونیدهرثا صخث* شلاق ندانب هبارخ و ردهناشن, لوبقم "هکر دیسا هژئادرب نديون
 یا ةماعسلا نسح وه لاق روند هیناسنا تعلطو هنسانعم ءاول رونید هغاریب و

 امرخ و هیهرفس شمقوط ندنغاريب امرخ هلي كنيس .( ةعلا ) ةعلطلا
 هل وا عقاو کا رلنلیکود هک ان رل ردا طس 1 كحاغا یا هدنقو یرلکدسک

 (ةیسلا ) ةبارق یا ةعع امس لاقب : ردهنسانعم تبارق و یک درنم زد مس ی

 كنهددش» میم و كنيس ) روند هنرد كناسنا هلقفو هلرسک كنه
 قحهراطیرلکلد هلنیتعف ( "مسالا ) ردیبقل كظفاح مان هللادبع نی ليعمسا هلی
 هلن رسک كی ( ملا ۳ نر قیضلا یا مسا فنا لاق رولوا فصو هنورب

 نالوا ردا لکا: یرادقم ییدشن یتردق یماعط ینیدلوا سرتسد هدننزو نسم |

 هدننزو "یر ( یعم )هيلع ردقام لک ای ناک اذا مسم لحر لاق روند همدآ

 كس ( ناعسلا ) ردناتر هدننزو دادش ( ناعسلا ( ردیسا یداوآر هدزاجح ||

 ردهدلب رب هدنبرق راع هلیصف كنيس ( مام ) رده رقرب هدنارس لبح هلیعع ||
 رولوا رک ذ اعابنا هنظفل مغز هدننزو لح درج هللا هددشم نون ( مغنسلا )

 هلیعفكناب و كنيس ( وجنس ) ردمللا همجعم نیش و لوق ىلع امغنس هلاغر لاق
 روند تک وا كنهود هدا زو باحصم ( مانسلا ( رده رق کیا هدنراید ربصم ۱

 هلا هرمصب مانس و روتلوا قالطا هنسهنروا رب ضرالا مانس و رولک هنسا یعچچ

 هدهرصب و ردندا غاطرت هد هدير هللا ناوام و رددآ كغاطرب هدتس همام
 كنم ( مانسالا ) ردلوقن. یکی روب هحریارب ها لاجد هکردبدآ كغاطرب ||

 روند هنشم كنا یرلکدید "یللحو ردیدآ كغاط ر هدندرو دسا یب هل زمسک

 هرب ندنا ا تان ییدید.مانسا هدننزو هنسحم ( ةنسلا ) ردهمانسا یدرقم

 هرخص هدننزو "رکس.( منسلا ) مانسالا تبنت تناك اذا ةنسم ضرا لاقب رود
 هلاعتف .( ةغسلا ) ردعضومرب هدننزو روبص ( مونس ) هنسانعم هرقب روید أ

 وب هود هلنیتعف ( ملا ) رونید هکحج نالوا هدنلاثم هلبنس هدنرلحوا كنوا
 تن انسراص اذا عبارلا بابلانم انس ربعبلاس لاقب :ردهنسانعم قلوا ولکروا

 ءالکلا ےن %2 لاقب : ردهنسانعم كوب یک روا بودروم" یهود هدننزو لیعفت |
 هانالا ےس لاق ردلعتسم هنساسنعم قمردلوط ولشاب ییاق و همانس مظع اذا ريعبلا

 مس لاقب ردلعتسم هنسانعم قمقچ هتفرط تسواو هنرزوا كنهنسنرپ و هالم اذا
 یک: :هاوناکش کروا یرزوا كربق هکر دیلباقم عیطست ربقلا مینستو هالع اذا *یثلا

 5 كيوصرب هدتنج منستو دحطس هم ربقلا رس لقب ردترابع ندقع
 1 نارذک بوبارغوا هنر ره هکردا نایرج ندنرزوا یراروصف و فرخ ۱



 ی نو ۳۹

 ١| هماع ( ةمئاسلا ) ردطلغ ینیفخ رولوا هدننروص مهلا عج یرارببعت تامتاسف
 ةمولواو ةسئاطا ىا ةةاسلاو ةماعلا كلذ فرع لاقب : ردهنسانعم هساخ هدننزو

 هک ربا ماسو ردندنلپیف صانو نالوب و رونید هاویح لا رهز و رونلوا قالطا
 ۱ هدئس» دام صرب ردرلک هحالآ و یربا لا رهز عور روند ید صرا س

 هناقلهنمو برافا و هستاخ كنبشک هدننزو ةذلا لس (.ةعحملا لها) ىدنلوا ناب |

 | رونلواریبعت .یلب ماس هکر ونید هلب یا هدننزو روبص (موعسا ) روئلوا یتالطا |
 | رولک مام یمج ردبا دابرب یتفیدنقوط هلفلوا ولتیع- ردیا بوبه زدنوک یرتکا |
 رونپد هنوک ییدسا موعس داب ( موعسلا ) ة"رامعا جیرلا یا مومسا هتباصا لاقب |

 مسا ةنز ىلع مسمو ماس موي لاقب و موس وهف لوهجایع انموب مس لوقت
 هدنسزو طبالع (( میساعسلاو ( هدښزو مز ( مسلا موسوذ یا لعافلا

 ۱ هدروف ولهنح كجوکو هنسانعم مس روند هبوغآ سو یک بلعت رونید هبیکلت

 ۱ حورلا فیفخ مساعسو ردیدآ لاسموق رب و رونبد هدروق اقلطم لوق ىلع رونید |
 رادار ( ماسعسلا ) ردیدا شوقر و روند هناویح و هناسنا عیرس و فیطل و ۱

۱ 

| 
| 

| 
۱ 
1 

| 

 چرب ز ( مسعما ) ردفدارم هدینا یانعم هللا مساحو روند هدروق هدننزو |

 هدجسسراف رونلوا رببعت مموص هلفبرح هکرونید هنسهناد كنغاب نغلربش *دننزو
 ردئروم ېبهېرک هحار هدزنعآ ینعب دسفم یفو ۍبهدعمو نحو رارونید

 | عاصم یرعش لوطن هلبخوبطم ككنغاربی و نعحم یندب ینالواریضینم ردلسع یحصم
 هدرارایدوب ردفورعم هلکعد تنهلبج هللا ریسبعت یسراف هکیعونرب و ردلوطمو
 ةکرولوا هاک ردبرق هبوراد یرلکدید قبرخ هدلاعفا رد رلکدید یدنه لبح

 نکل رارولوب صالخ هلکلبا اقسا هحولغم دهه ر درب یمهرد فصن ندنآ

 ندانعمو هکريد جرتم هلاه ردهمس یدرفم ردک ان رطخ لامعتسا ینههردرب

  ندقبقد تفرعم لوش ردندنراحالطصا همسع هدننب ف وصتلها قرهوا ذوخأم
 ]  نالملجمسو توا كاردا هلتراشا ندنرابع رولوا قیقد ندافخ .تیاغ هکردنرابع
 رذیدا لاسموق رو ردپتا هبح عونرب و ردمخ یرلکدید شنشک هکردیعا
 ۱ روسکم اضعپو هایم رانیس ( مسعسا ) ردلکد ىنحعم میس نالوا حوتقم ۱

 رونید هرلهجرق لزق یدلیا طلغ هدندبقن هلا مک یرهوح دوخاب رولوا
 تب تغل هما هخن یتغیدلوا هلا رسکو هل هکربد خراش رد همس یدرقع |

 یعسقیکلت :هدنزو هلزلز ( ةمسعسلا ) رونبد همدآ كالاج و كناچ مسعم و یدلیا
 هدننزو باع ( ماسلا ) ادع اذا بلعتلا سمس لاقب : ردهنسانعم كل هللا كتل

 | فیطل حورلا فیفخ هدرلنو هلبعخ كرلنيس ( ینامسعساو ) ( نامسساو ) ۱
 ۱ هنداوسو صخت كمدآ هدننزو دباس ) ةماعسلا ( روند هناوبحو ناسنا عیرس و
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 ضرما نم هقانیا مهلسوهلاقب روند همدآ شعفلاق بول روفهصکی ندکلهتسخو |

 ردیسا لجر رب هدننزو جربز ( مهلس ) ردیدآ تعاج رب ندنسهلیبق حدم و "
 ( مامهلسالا ) رونید هبهنسنن شلوا ریغتم ینول هدننزو عما (تهلسلا ) "

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱  
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 TEE a سس سس ۳

 هدننزو رفعح ) مهلسلا ( روند هدروق یشید هل رمیک كنب ) ةماقلسلا )

Nنو همدا نوزواو صاضص یا هلس مالغ لاق رود همدا قرآ ها  

 ریغناذا هن ول مهلسا لاقب : رد هنسانعم قوا ریغتم ینول كنهنسن رب هدننزو لالععشا

 ةرالا مسنم قضا لاق رونید هکبلد هلل دشت كو یف كنيس ( سلا (

 یکبلد تكيلطم و دصقم راربد هتحاح مسباصا ربیع هک ردندانعم و و اق یا

 هدیناسناندب ناتسنالا ماعس و ناتسئالا موم و رولوا كعد یدلبا تباصا هکیدلوب

 رد رلکلد راس و قلوق و نور و نغا هک ردنرابع ندرلکلد نالوا |
 هده الت تاکرح كس هدانعم ییا و ةي نام رهز رود هوغآ مس و

 یفج و ر طاق هلیصف كنيس مسو هلرسک كنيس رولک ماع” رولک موسس ىج ردتغل

 هل رمط یکیا نالوا هدنرکک كنعهق تآ و راقح ندزکد هکرونبد هراهنسن یسهلوقم

 (راجلاریس) رونید هننواناجم ( رافلا مم ) روتید ناس هنسکیا روند هنیر ره
 (كعسلامم)رونبد هرهزرخ هدسراف رد ره یرلکدید یاغآ وغآ هکر دیسا لفد

 ردفورعم هلکعد ربصو ردینان كنوراد یرلکدید ینواقلاب هکرد هرهزیهام ۶ رعش

 لمع+بم و ردعقا هنتلع .سرقن و هن رب رغا هفرا و هحلاق و هنب رلبرغا لصافم. ,

 كيوض بولواشوخرمس رلقلاب ندبا لکا رلهسقارب هبوص بوکود ردیرشق نالوا

 رراش هنر لیتف هدرلغارح هلغلوا تبنهد و تاوق هدنغارب و رارقح هنزو |
 بابلانم اعس هج لاقب هنسانعم كمرحما رهز همدآ رب رولوا ردصم یظفل مس و

 ماعطلا م لاقب : ردهنسانعم قعاف رهز هبارش اي هماعط و مسلا .هاقس اذا لوالا
 ةروراقلا ےس لاقب : ردهنسسانعم قماقیط ینزغا كنهشيش و هیف "مسلا لعح اذا
 ر و حا اذا ام مس لاقی : ردهنسانعم قمردشراب ییهسک ییا و اهدس اذا

 هیسک رب یهنسن رب و هعلصا اذا یشلا ےس لاقي ۶ ردهنسانعم كملیا حالصا یهنسن

 ةمعنلا ےس لاق رولوا مزالو یدعتم هنسانعم قلوا صوص و یمق صوصم
 تقد بودا ظن هنروغ و هنک كنء"دام رب و تصخف اهصخ یا یه تعسف هيلا

 ( "ءاسلا ) هروغ رظن و هربص اذا یمالا لاق : ردهنسانعم قمقو هلناعما و
 هر نالوا كيلد هدیدنک . : ردهنسانعم س عضوم هکر دبعجب كنهعس هلیعف كيم ۱

 ینخ نالوا هدهرمشپ دام ردذفانم نالوا هدد ردن دانعم و دنسلا ماسم روند ۱ ۱

 موج هرلکلد لوا ردبا جورخ و عشرت ندرلنا راځو قرع هکردراذفنم هدرخ و |

 ابا سبب یا دس ماس اإ ءاود نح لاق روت باس هيرلقومو |
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 اود ردرپپک ېک قباق یلئا كن هلفلوا قباف هسیا هدرکد ردفلعنم هننحم کد

 مس" تناشبذ فی رب هکر دندبماسا هلی كنس ( ناهس ) شعد یدنا لره

 ,نایلسیبا نی ناهلسو ی یتسلوا یممقا مسا هدرئاسب فلوم ردیف رد
 | ییاناهلس ماو ردندباععا هبل | ناو مشاه ناو ربسم ناو ر ناو درص ناو
 الم ( هلسم ) ردبعما»هباص ردف یمرکی هدننزو نسحم ( لسم ) ردهیاصم
 | بایت ناو یناه نبا و سیف ناو لسا ناو دلخم نب ةلسم ردندیماسا هدشننزو
 هدننزولبج ( لس ) هدننزو مظعم ( لسم ) هدننزو نسحم ( سم ) ردرلهباص
 هد زو هلحیم ( هلسم ) هدنن زو هنس ( هلسم ) هدنزو لدع ( س )

 ؟یایا هدننزو هنیهج ( هل ) هدننزو كنآ .( لاس ) هدننزو دجا (رس)

 ۱ ( نولس ) ردیدآ كنهعلف رب ندنعالف ربیخ هدننزو طبالع ( ملالسلا ) ردندسان

 یدلیا توکس ندنسا با ذکلا ةمليسم فلؤم ردیعا عنمومشب هدننزو نوملق
 ۱ هدنزو جرز هلا 4سق وف یا ) ملسلا ردینبم هناسل نوص واسه ا ا رهاظ

 ۱[ لوسش و رونید هب قلتبق كبو رونبد هبنای لوغو رد هنسانعم هیهادو تفآ
 | شخراسهدهجرد رب یغادود تلآ و بودبکیراشید نوتب هک روند ههود ناجوق
 باصااملاقب ردلمعتسمهنسانعم هنسن زیچان متلسو هیلوا رداق هکمکح یراقوب هکهلوا

 | هزبس قورعم نانلوا ریبعت فلش هدننزو رفعح هلیج ( محمسا ) اثیش یا الس
 | ٍدوخای ردلکد زیاج كد معلش هللا همجعم نیشو محلب هللا هثلثم ی هدنوب ردبعسا
 | رونیدهمدآنوزوا و رونید هنرغنوزواو هت آنوزوا و ول رک مجلش و ردهثیدر تفل
 | قبضو رولک مجالس یعج رونید هبهود كکرا نالوا دیدش و دنت بولوا ولشای و
 قوچ یبوصو رونید هشاب نالوا نوزوا یرلهکج و رونید هلافص روکو نیلاق و

 | ولشایو رونید همدآ نوزوا هدننزو طبالع ( ججالسلا ) رونید هوبق هنهک
 (یتسلا) هلیصف تنیس رولک مجالس یعجبهدکنو روند ههود كکرا زوای قرهلوا

 مسم لجر لاقب رونید هبهسک ربکتم و غمدم هدننزو لععتم هللا همجعم یاخ
 ۱ كنیزغوب ولنراق لوس هدننزو ماغرض هللا هامهم نيع ( ماعلسلا ) ربكتم ىا
 .نوزواو نطبلا میظعلا قلا عساولا یا ماعلس لحر لاقب رونید همدآ لوب یکیلد
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۱ 

 ۱ دیس ( هماعلسوا ) روسنید هدروق نوزوا و هجا ینورب و روند همدآ ولنورب

 | یسهکجو روند هنالسراهدننزو رفعج هلفاق ( مفلسلا ) ردیسهبنک كدروق هلرسک
 | مقلس لجر لاش رونید همدا ولنورب نوزوا و رونید هبهود نالوا دیدش و كب
 | (نمقلسلا) روید هئالسرا یخدوب هدننزو طبالع ( خالسلا ) فنالا لیوطلا یا
 : لاق : رد هنسانعم تمروس هنب رب یرب یرلشید یزا هکر دنفدامو هدننزو همقلص

 2 هاراذاهمقلس لاق : رد هنسانعم كيا نظءوسو هس رو قلص ییعع لحرلا مقلس
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 كلذک ردهلحم رب هدناهفصا ( لس باب ) ردرلثدحم سبق نیا و هبیتق ناو هیطع
 رانا "یربطلا " یلسلا كللادبع نب دم فلخ وبا یلّوم هبانکلا باتک ردزاریش ۱

 ) یلس ) ردعید تیاغب هدننف یعفاش هقف موقرم باتکو ردلفم قملوا ندنرب ۱(

 كس ( نینابس ) رداتکی هدعسا. ون ىع رددرف هکردلدنخ نا هدننزو یرکس | |

 | ردهسکرب ندکلام نب ناهلایب هدننزو هروص ( همولسلاوذ ) ردعضومر هلی |
 | كرعاش مان عاقر نی یدع هکرددیز نب ثیرح تن هدننزو هرونت ( همولس )
 | رونلوا لامعتسا هدنیع لحم هکرد هلک رب هدننزو عمت ( ستى ) زدی
 | هدنعچو نالسنید هدهینش و تكلسب یزلا هللاو الیا اذک ناک ام مست یذبال لوقت |

 | ست یدب بهذا كلذک رونید نلست هدنعجب و نيلست هدنشؤم درفم و نولست

 | وذ و هنسانعم تكتمالسب بهذا: راربد نوهسن ینا وبهذا و ناهلست یدنابهذا و |

 | :قجعا هدقدنوا لماع یک ندل کهن واوا قاشت هنسهلک ست جا یه ||
 | یغیدلوا موسم هدبللا یتغم هکر بد مجرتم ردصاخ هلکمیا بصن تک ۱

  نمز یذ و ردنوحا تیفرظ فرح ءاب هدنرالوف مست ید بهذا كنرع هرزوا |

 | بهذا رولوا هرکن فوصوم هلتهج وب ردهنسانعم بحاص و ردیتفص كفوذحم
 تیک "هدنفو نالوا تمالتس هتطمهکرولوا .هدنکبب همدا بسا

 رولوا هفرعم یوذح فوصوم هلفلوا هنسانعم ىذلاوذ شعبلادنع و رولوا كید

 مسن یذلا تقولا ف بهذا هلغلوا هلص قرهیلوا "لح نديازعا هاج و أ
 فيعضت یوقو هلغلوا هنسانعم ىذلا هدنتغل یط نامشوذ نکل رولوا كيد هيف ۳

 هل رابع لست هيف كل لاقب یذلا ناشلاب یلوق مسن یدب بهذا رلطعب و رايد /
 هلغلوایفص كنظفل یالاردقم بولوا هنسانعم بحاصوذ هنبرلعبو رلیدلیا ريسقت |

 كلذ لعفاال هبوببس و رایدید رد هدنلبوأت كتمالس بحاص وه یذلا یالاب بهذا ||
 لبقتسم لعفو ردشللا ناس هلت رابع تكتمالس ید كلذ لعفاال لوق ست یذب ۱

 نوعا كداب ءدرغاسل NE صوصخ هع و و رد هدن رب دقت ردصم

 هگیطخ و ردندیماسا هنننزو دادش ( مالس ) نیا ردندلیبقو یریبعت ملشیا ۱

 « م الس عنص نم ةمكحم ءالدح * وبشا ییدلیا مظن هدنفصو عرد عاش مانا ۱
 دارم یعد دواد عنص نم رد مالسلا هلع دواد یدارم ندنظفل مالس ۱

 تعواطمنزو یخداک او لافتنا هنظفل نایلس ندنفیدلوا قفاوم هبفاق نکل بو
 یدنفادیفح یبیحوتوب كغلؤم هکر ید ججرتم یدلیا لاحترا هنسهلک مالس هلکم ۱
 هدنناب كنهسک فنالا ریبک رب «هفیطل» ردندنلببق یرهصوصخم تافرصت تكموح ۷

 كرت هللاعفنا تدش هسک لوا نامه شعد ردلکد هعشوخ اوه نوک و مدآ ر 8

 وجال يابا ندرت هنا مب ا او ي ي
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 ردپساكنهیاص# قلا نواو ردیساهباصع یکیاو ردبعما تابن رب و ردبدآ هلببف رب و
 ردندیماسا هدننزو یل ( یلس ) ردبسهجوز كنپرلباثج مفار وا ( یلسزا )
 لوفیع "ینابتفلا یلس وباو ذقنم نب یلسو تایغنیلسو _یلسنم_هلادبع نر یلس

 جن رب هلیسهبنپ هبنلتو یعنف كنيس ( نامالسلا ) ردرلندحم هدننزو یرکس وب |
 هدا دش ( همالس ) ردېمما لحر ر و ردیدآ وص ر هدندروب ناببش یب و رددآ

 هکردهب رطم لوش هبنغلا ةمالس و ردهشلاع ترضحهقنعم هکرد"سماع تب هدننژو
 قشعت هبهروبزم ردندهکم لها دابع ندنیمبات هکراع یبا نب هتلادبعنب نج رلادبع
 هنسیدنک یهروبم هلغلوا بقلم هلا سفندنندابع طارفا نجرلادبع و یدیشلبا
 هدنساضفلصوم هدننزو هيدا دش ( ةيمالسلا ) رلیدلباقالطا سقلا ةمالس هلتفانسا
 ( یمالسلا ) ردنداروا رائدحم هنو ثدحم مان همصع ن نجرلادبع رد هبرق رب
 هدنرافایا و هدنرللا كناسئا و رونید هکیک نالوا هدنغهنقب كنهود هدننزو یرابح

 تایمالسیمج رولوقرهصف ندنا و هدنفانوزواقمرب هکر وند هکبک كجوک نالوا
 دبلا ىف لقاوا عبصا لوط راغص مانع فلوم هلیفبذخ كن و یعف كيم رولک
 بشک و هدناهما رئاس نکل یدنلوا هجرت هحبوا هلکلبا مسر هلیرابع لجرلاو
 هل رک و كلا هل رک ردقحهلوا یک قمر یالس هرزوا یغیدلوا حورشم هدح رشت

 یرادفلغارد رلکیک هج زوا هجا هک رولوا یالم رچوا هدقمرب ره نوسلوا كغایا

 ةدارا و لكلا رکذ یلوق لحرلاو دیلاق كفلوم سب رد رخاوا یرلقداو لفاوس
 وب هکرولوا فصو هلنساندنفرط بونجیالس هدننزو یراکسو رولواندنلیبق ءزجل ا
 هبسکشکوصنالب هدننزورهما (میلسلا) رونلوا ریبعت یسودل هلبقزو یلب هلبق هدراراید
 جرچواخیدلیایلسلح رلاقب رونیده ولهرایلجولوا لوق ىلع یدنلوا رک ذ هکرونید
 لبق هدنسهروج ندنزوب جا كيرلفارط دریکراب و كن و ةكلهلالع ینشا یذلا

 ماسو یرب ندنحارصا و تافا و رونید هنیرب نالک هنن فوج كنغنرط هللا رب نب

 رغ نب هللادبع هبرسک كمال ( اس ) یک ءامرک رولک ءاطس یمچ روتبد هنالوا

 یردنالوا هدنفلارا نورب هلنازوک یتظفل ملاس یرهوج ردیعا یدلو كياطخ نا |
 تدب هکربد حراش ردلطاب یداهشتسا هلی رع نی هللادبع و طلغ یریسغن هللا
 نسپ ۰ ماس فنالا و نيعلا نيب ةدلح و ٠ هغبراو ماس ق یتورید ه رد و روم

 موق تهب .نکل ردشلق هدنلزنم یرد نانلوا رکذ ندنتبحم لاک یلاس هللادبع

 كنب رهوج هلغاوایهدرکت تامحث یکیدلبا لث هلکن آ هللادبع بولوا كریحز |
 یجاغا لس هللا هحوتفم رم ( مالسا تاذ ) رولوا ملاس ندنالطب و طلغ یعالک |

 نب ( لس ) ردندیماسا هلیحتف كنيس ( مس ) روتلواقالطا هنحرا ندبا تابا |
 ناو نجرلادبع نا و لابدلایا ناو رفعح ناو میهارا ناو هدانج نا و ریرز
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 رارذیک هنبرللوب اسهلاح ىلع كرهیملیا موجهو دصق هرکیذکی هدکدلیا هلناضم

 زدناذک هسک نالوا مداصمو رفانم هنر یر یزوس ییا ارز رولوا هنانگ

 كنز یر ردهنسدانعم كليا لص هلا هكر هدننزو هلعافن ( ةلاسلا ) |

 (متالتسالاو) هدننزو لاعتفا ( مالتسالا ) امعاص اذاالاس لاقب رارولوالاس ندن رش |
 زیبعت كرلیا ترایز هکردهنساثعم كملنا سل یدوس ارعح ةصاخ هدننزو لاعفتسا |
 امالتسا دوسالا عن رجا تسا لاق رولوا هلبا كمروس لای هللا كوا روشلوا |
 ندهیلس هر وک هنناس كحراش دیلاب وا ةلبقلاب اما هل اذا امالثسا هم التساو |

 ردهنساتعم قرص هکر د نو ندمالس دوخای رد هنسانعم رجح هکر د دوام ۱

 یرابز كنآ هکایوک ردهنسانعم حالسو ع رد کرد ذوخام ندهمال هدلاعفتنتاو |

 یدد ردذوخآمندهمالمنالواهنسانعم عاقجایارعاناو رولواهباقو وژرح ندباذع |
 : ردهنسانعمكملبا روهظ یسلبنسكئنکا مالتساو یبتا ردلبلقلامعتسا هدلاعفتساو |
 ردنوحا تکراشم هکر دهنسانعم كعشدبا علصو هنس جرغاذا عرزلا متسا لاقب |

 رغصم ( لیسئالا ) ههرکیام ىلع مطصبال یا هطخم ىلع لتسیالوه لاقل هتمو |

 ( مالستسالا ) رود هرمط نالوا هدئنب قمرپ زسدآ هلقمرپ هچرس هایسهیفب |
 بوشاش السا و داقنا اذا لحرلا لستسا لاقب : ردهنسمانعم كمليا دایقناو لاثشا ||
 قیرطلا کت لستسا لاقب ردلمعتسم هنننانعمكقک ندنطتو كلوب لصتم قزهبعاض ۱

 هیت هلیعسااسم هسکرب ردصوصخ باب هکهدننزو لفغ (سقلا) هئطخ ملو هبکراذا |
 "همه ( ماسا ) لسم یعسیا لس ماد "یمسب نالف ناک لاقب : ردهنسانعمقلوا ۱

 رد ریش رب هدسلدنا ( ماس ةنیدم ) ردیدآ كغاط رب هدنسبهکلوا ةارتس هلا هموعضم ۱

 ردیدآكیوص رب هدندرون نزح ینب هدنناب لحم مان ءال هلبعف كس ( ةيمالسلا ) |
 رد هرق ر هدننهکلوا دیعص هدننزو دا دش ) مالس ( رددآ كيوص هقشب رب و ۱

 یا نیا و نایاس ناو لس نب مالسو رد هبحان رب هدنساضق هکم ( مالس فیخ ) |

 مالس و ردرلثدحم عیطع ییا نا و نیکسم نا و هر یا ناو لیبحرش ناو مالس ۱

 مالس نب دو مالس نب رفعج نب دعسو ضهان نب دج نب مالسو قیقحا ىا نی |
 كنيس ( هبلس ) ردشفلوا فالتخا هدنراغبفخ و دیدشت ردرلئد هکیدنکیبلا ||

 یاپسلا قبتع ندنشدح زد هدلب ر هدننروق ضجب هلی وکس كيمو یف كمال و | ۱

 ردندنع ءاوذتباث نیدندشنب لسوذو ردعضوم رب هلثیتعف (لسون) ردنداروا هتاف |[
 كنهلقرب هدنرهش فئاطو ردیدآ عطوم رب هدنراید دجم «دننزو یرکس ( یلس ) |

 هاف یو ر ریونا ٩

 .ندکعد ردباادک زم وا هنیرب یربو لک هبارآرب یزوس ییا روبزم مالک سپ

 ردعقاو هدنسقرش كنهنیدم هکر دیدآ كغاط رب صوضخم هنس

 هل رز یر ي رکینع یراوس ییا ارز روئلوادارا هدعقوم كح دەلوا لوبقو عاعتسا



۳۰ 

 بیطح ردندرلنآ یغد نیینابس نی دح شعب راسو یدلوا تبصس بایفرمش نکل

 مالالا ناو مام ناو نص ناو دناخ ناو هما ناو هم الس نامو یک یاس

 كنکعوب قوپ ( ناسلسوا ) ردبرلتمشح یسراف نالسرپخا ردندیاصعا یسراغلا
 رولوا رک ذم اضبو ردنلؤم رونید هنب در هدننزو رکس ( لسلا ) ردیسهبنک
 حراش ةافرملا یا سلا ىلع له لاف رولک مالسو میلالس یجب ېک زافصو هحرد

 لسو یدشلوا قالطا نومکیدلیا میلست هب یناقوف لحم نالوا تمالس یاج هکربد |

 كراپسس نب ناب زو ازرغ یا الس سرفلاب لمج لاقب رونلوا قالطا هبوکنزوا
 هرابکوک هن هدنتس یفاشا تنفرط غاس كيک اوک یرلکدید هناعو ردیعا یسرف
 هبهنسنرب هکردلمعتسم هنسانعم بیس لسو ردهدنلکش نابدرن هکروئلوا قالطا
 ةدننزو هعارک ( ةمالسلا ) اببس يا اد هذخ ۱ لاقب ردهلیسو نالوا لصوم

 نع لجرلا مس لاقب : ردهنسانعم قاوا هزیک اب و یرب ندنفآو ند وبع یک مالس

 ردندیماسا همالسو ابن یربو اج اذا عبارلا بابلانم ةمالسو امالس ةفالاو بیعلا

 | وا تب ةمالسو ردن دحم همالسن رایسو ردها همالس یا نب ريع ن همالس |

 ترضخ نب میهاربا هنناح هک همالسو هيعازخلا لقعم تاب ةمالبسو ةيدرالا
 ظوفحم ندنف آ هدننزو لیعفت ( میلستلا ) ردرلهیاح مالسلااسیلعردیوفطصم |
 یهنسسنرو اهایا هافو یا ةفالانم یلاعت هللاهلس لاقب : ردهنسانعم قلق یربو |
 هکردهنسانعم انضزو هاا هنیطعااذا نالف ىلا هثلسلوقت ردهنسانعم قمرتبطهمدآ رم |

 هره بوئوص نویب هنیما بولوا یضار هنردقو اضقو مکح كلاعتم یادخ |
 میستلاق وه لاقب ردنرابع ندکلیا لوبق هلا لوبقا "مشو اربخ هسردبا روهظ |
 هکردکمرب و مالس وید مکیلع مالس ردهیحمت دارم هکر دهنسانعم مالسو یضرلاق یا |
 (مشلا ) مکیلع مالس هللاق یا هلبس لاقب ردنرابع نیکلتا اعد هلتمالسو تبح |
 هيلا هتلس لوقت ردهنسانعم كلیا ضبقو ذخا یبهنسن ناتلوا میلست هدننزو لعفت ۱

 یا لست .منارفاک ناک لاقب : ردهنسانعم كلك همالساو هلوانتف هتیطغا یا هلیستف |
 | لاقب : ردهنسانعم كلبا دايقناو تعاطا هلی رمسک كنهمه ( مالسالا ) سا |
 تدار والس راص یا "یدوبلا لسا لاقب ردهنسانعم قلوا ناسمو داقنا اذا لحرلا |

 هلذخ اذا "ودعلا لسا لاسقب ردنوجما بلس ىسهزمه هکر دهنسانعم كمليا لوذخ
 لوغشمو هلس یا یلاعت ههللایلا ها سا لاقب : ردهناتعم شوفت قمرشبطو

 دغب هتکرت اذا هنع تلسا لوقت ردهن-انعم كمليا كرت ییهنسن ینیدلوا راکردو |
 تاعشاتهالس بودیا مص هل رب یرب هدننزو لعافت ( ملاتلا ) هيف تنک ام |

 لوقنال یا هالبخ ماستالوه برعلا لوقنو الاصت ذا الاست لاق : ردهتسانعم |
 هکردکعدرطلا متصل رب یرب یهایس یراوسهقرف یکیا كنالفنمب هنم معسیف اقدص |

 عا“!



۳۳۹ 

 تن هلس ماو رد هسکفورعم ییا "رشلا ةلسوريخا ةلسو ردیرلسا نیادحم ردق |
 دوخایميلسناوب_دوخابیک>یبا تفیقاسماودیزپ تن هلساو ردندنینمومتاهماهکهیما |

 لاوزو ءاتنفو بیعو صقن هليخف كنيس ( مالسلا ) ردرلهب اف رد نايل ما
 ءاسهما كنب رلت رضح العو "لح قح قاب و مئاد نالوا هزنمو ماس ندنسهئاش

 یر ندناف آو بويع ردردصم یک همالس مالسو ردردصم لصالاق ردندنسانسج ۱

 باسبلانم ةمالسو امالس تافالاو بویعلانم لس لاقب : ردهنسانعم قلوا ملاسو |

 اعد هلتهالس .هک ردندانعموب مکیلع مالس نالوا تبحت مالسالا نیو ئر اذا عبارلا
 رونید هیسک شقوص نالی مالسو رونلوا لاصتسا ید قرەلوا مسا ردکلیا ||
 كنهمرکم هکم و ردیدآ مطومرت هدنب رق «علق مان طاسیمسو رکذیس اک یک میلس ۱

 یشوکرب هلدیشر نوراه هدهق"ر مالسلا رصقو ردیدآ كغاطر هدزاوحو ردیسا

 دو وچن

 و سس

 دم دو بم جور ته حج هو ی مت یر

, 1 

 هبیارعار هکر دن دشا-طل ردهدژنابز هد هل رسک تكنیسهدن و ردیدآ رعشربو ردبعسا

 یدیدكيلع تام او هدنباوج یبارعا هدکدید كيلع مالسلا هلدصق تیح مدآرب |
 هنوک ییا ثاعجو مالس هدکدلیا ضارتعا وبد رداوح هنوکهنو وهاي مدآ لوا

 ود مدلیا شیوفت ینرکیداکس یخدنم كدلیا هلاوح اکب یتسیرب نس ردرلحاقآ ییا

 مالس نب 2م یرداربو ربا مالس نب هلادبع ردندیماسا مالسو یدلیا باوح

 هلادبع نب دمع ییابطا لع واو ردرل هباخص ورع نب مالسو مالس یکی و
 زدند ردم وسنم هدج هک ی السلا مالس نب یسوم نب دو ردمالس نا 1
 ماس ندنساضقنا ییعنو ندنافآ رلنلوا لخاد هکردالعا تنح ( مالسلاراد )
 ردهلحدرن ( مالسلاربن ) ةنجلا یا مالسل"اراد انلخدا ”مهللا لوقت رارولوا
 هللادبعو رمصان نب دجم ظفاح ندنندح ردماسنا تش دادغب ( مالسلاةیدم )

 ( میلسلا ) ردرلبوسنم هدادغب نویمالسلا هلادبع نب دم ندارعشو یسوم نیا |
 رونلوا قالطا هیسک شقوص نالی یکمالس هدرلنو ( مولسشاو ) هدننزو ریما |
 باتک ( مالس ) یدل یا مولسمو ملسو مالس لحر لاقب ردندنلیبق لافت وو |
 ریز ( میس ) رددآ عنضومرب هدننزو پارغ ( مالس ) ردیعا وصرپ هدننزو |
 ردرد هلیبفرب بعشنم ندنسهلیبق نالیغ سيق روضنم نب ےلس ردندیماسا هدننزو |

 ماس ماو نام ماو ردیعما هباصع شب نواو ردردب هلیبقر ندماذح كلذك |
 دادخب (میلس برد ) ردعضومر ( ملسلاتاذ ) ردر ہا ےس تف |

 (یلسوا) ردیعا لحرر هدننزو هنیهج ( هیلس ) ردهزاو زدر ندنرهزاورد |
 غزو هدشزو یرکس ( یلسوا ( رد رد كرعاش مانریهز هدننزو يرشپ |

 رددا كغاتطرب هلیحف كنيس ) ناد ( ردیسهینک كرلک هحالآ یرلکدید ۱

 بوک :هنالسا هدنداعس:نامز رددراتآ یالسلا ةویبع رد رر ند ۲

 اد

Îوا سبوس فجر وصیت حج جسد فو  



۳۳۸ 

 هنناب كحراش هتغدلاذا لوألا بابلا نم الس ةبلا هنلس لاقي هنسانعم قوس
 لاف :ردهنسانهم تاللا تغابد یبیرد هلحاعا ی رلکدید لسو ردلافت هنتءالس هروک

 ندنلع هلکبربب پویکسا هغوفو سلب هغبد اذا یناثلا بابلانم امس دلجلا لس

 اهلغنم.غرف اذا ولدلا لس لاقب : ردهنسانعم كلنا ماکحاو میمرت بولوا غراف
 رک ذم ردهنسانمء علص رونید هفعشراب هلبعفو هلرک كنبس ( سنا ) اهمکحاو

 | طبقنا یبأت هرزوا ىنا تحراسش عطصلاب یا للاب اوذخ لاق رولوا ثنومو
 هک هه روئلوا قالطا هدهیسک ندا هلام لسو ردهلا لج هنظفل برح نالوا

 | نمل برحو یلاس نمل لسانا لوغ رونلوا قالطا هدهیسک ندیا هبرام برح
 ٠ مالساو ,ندکلیا تعاطاو دایقنا هکردهنسانعم مالس سو براحو حاصم یا ینبراح

 . لسلاف اولخدا ] یلاعت هلوق یرف هبو حراشلا لاق ردقلوا لسم هکر دهنسانعم
 ندسنعاونا عوبب هکر دهنسانعم فلس هلنيتغف ( للا ) مالسالب فو [ ةفاك
 فلس یلسو هللا لس یفلس فلوم فلسلا یا لسلادقع دقع لاقب ردبعسا كعونرب

 كتب رب كلدب یکیا هدنغل لسو فلس هروک هنناب كنب رودق یدلیا فیرعت هللا
 یلبجعن كن هدعرش فرعو ردنرابع نددقع نیصتم ینایحات هل رخا و یلیجعت

 بتک یفاصواو طورش یدلوا ص ونصح هددقع بحوع ییلیحات كلام نالوا نمو

 اوقلاو ] یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم مالستساو دابقنا لسو ردطوسم هدهبهقف

 یجاغا نالیغم رصشوب ردبعسا رج رب لسو دابقنالاو مالستسالا یا [ إنا مکیلا ۱

 ذومالپ هکروئید ظرق هنشم رونلوا رببعت یباغا طنسو ینکی مصم ردندنعاونا
 هکرولوا مسا ندهلست لسو ردهلس یدرفم روئلوا تغابد یرد هلکنآ ردقجهلوا
 رونید هکلربساو ردنرابع نددایقناو انضر هنکحو سا كنیلاعت یراب ترشح
 (هامولسما)ریسایا لسوه لاقب رونید هراتفرکو ریساورمساالاب یا للاب هذخا لاقب

 ضرالاقب روند هربقوچ یرلجاغا ما لس نانلوا رکذ هلل دم كفلاو یمن كيم
 رد مالس يعج رونید هشاط هدنزو هحرف ( هلبسلا ) الا ةريثك یا هامولسم
 يا ةلس :آما لاقب رونبد هنوناخ نالوا فبطلو هنزانورت یر رهو هدننزو باتک

 در لهباعع"یمیعسا ةاظنح نب ةملسوىمرج لا سیقن ةلس ردندیماسا هلو فا رطالا ةعانلا
 هدنک ٹ راحل انب ةمل-وردندنبسنیمهلیبق هايج  الهک نب ةمل سو ردنطیرپندراصناهمل سونو |
 لسن فافخ نب ةربعوسیقنناغطغنب ةلسولهذنو رب ةملسو ردندنبسنیسهیبق |

 ئدارملاةلس نب هللادبعو ينادمهلاةلش نب و رعو یدحالا یردبلا ةلسن هللادبعو

 هلم یربغ نډهلس نالوانطب ندراسنا هدسم كنبرهوج سپ ردندنیدحم لاجر "
 ۱ ( هلس ) ردشلبا راکنا ییهلس ون یرهوح هکربد حراش رداطخ یلوق ردقوب

 | لوا دوخاب رفن زوواو ردیسا تاوذ رادقلوا دوخای رفن قرق ندیاحا ربات
 سم ي

 میت یک ا

 دف



۳۳۷ 

 ءادغلا نیسلنا ىا مغسم و مغسم وه لاقت ردنا لکا سیاقن اماد هک روتید |

 مغسم و مغسم مالغ لاقب روند هئالغوا ندبکزا و, هزانورت ولناج ولتاو |
 ندبکزاو هزانورت ولناجولتا نالغوا هلیرسکكنهرمه (مافسالا ةمعن) ندبلا تم یا |
 ناك اذا لوهحلایع مغس اذک و لوهحجلا ىلع مالغلا مسا لاقب ,: ردهنسانعم قلوا |

 ات الف سا لاق : ردهنسانعم قفث وط هنب رطاخ و كليا لد هدرزآ یدآ رو اغسم

 لاقب : ردهنسانعمكمروجما مدوب مدوب هدننزولیعفت (مغستلا) یذالا هبلق غلباذا
 هلغاق ( ماقسلا ) ردهدلب رب هدننزو فیض ( ميس ) های" هع"رج اذا ءالا هیغس |

 هکلهتسخ هدننزو لفق ( مقسلاو ) هدننزو لبح ( مقسلا و ) هدننزو باصم
 هکر دشلبا ميمتیضر ہد ئاصب فلّوم ضرم یا مقس و مقس و ماقس هب لاقب رونید |[

 لغق مقسو هانیتعتف مقس و ردصوصحم هب ینایسح مفس نکل رولوا یناسفن و یناسح 8

 مقس لاق هنسانعم قلوا هتسخ رارولوا ردصم هدننزو همارک هماقس و هدننزو |
 ( میقسلا ) ضماذاسماخلا و عبارلا بابلا نم ةماقس و امقس و ابفس مقسو لحرلا ||

 یک مارک رولک ماغس یعچ هنسانعم راع روند ههتسخ ردفصو هدننزو:ریما |

 هدشنزو ناس ( نامقس ) ردیدآ یداو رب هدنرلنزو با و بار ( ماقس )

 (ایوتسلا) رديمسا كحاغاولوا سنجرب هدننزو رهوج ( مغوسلا ) ردعنسوم رپ |
 ېک دوس ندنجیا هکردیذآ تاب رب هبا رصق و ییفخت كنهبتعت یی و یصق كني

 روند اینومقسس ید هتبوطر لوا رونلوا فیفج و جارضتسا تبوطر كشلب ||"
 هباشحاو هدعم ردلهسم تیاغب رونلواریبعت هدوجم هنشوطر و ینوا هدوجم هدیکرت |
 لفلف بویفلوا لامعتسا هحهداس هيلع ءانب ردرثکا ندهراس تالهسم یفلاخم |
 هربعش قتل آ روئلوا لامعتسا هلا تاعلصم تارطعم ءابشا یک نوسدنا و لیبجز و |
 تاجوزل ندند"یصاقا و یبارفص نرم یلامعتسا هبا رایلصم ردق هرکی ندنرادقم |

 برش قیرلالع هللا دوس هزات یدبرت ءنج رب هدوم ءرج رب و بذاج یهیدر |
 مجرتم ردبرجو رثالابیجت هدکلنا جارخا هلملاب بویموق ناحغوص هنادرب هدنراق ||
 ردموسیم هرزوا قلوا هدوجم یسرع بولوا یانو اینومقس هدنادرقم هکر د |

 بئاوع « رد شابا هوفت یزبما لره تس وبشا رعاش هلغلوا لهسم كب قح ۱ 1

 هدننزو جریز ( مطقسلا ) * انب رخت نا یفخا تلق ةدوجحم « مهلئاق لاقابق ربصلا |

 نییروب قص قص یرلعدآ و هجعای هاب هدننزو ردیح ( مکیسلا ) رونید هبهراف |
 هلبنوکس كفاکو یعق كنيس ( مکسلا ) ردیدآ لحر رب و رونید همدآ فیعض ||

 ایکیسراصاذا لوالابابلانم امکس نالف مکس لاقب : ردهثسانعم قلوا مکیس مدآ رب ۱

 یسهغوق افس رونید هبهغوق یلبلوق رب هلنوکس كمال و ىحف كنيس ( رسا ) |[
 نالی رولوا ردصمو هدننزو لابح رولک مالسو هدننزو سلفا رولک سا ی یک "

 ۲۲ ) عبار



۱ ٍ 

۲ ۳۳۹ 

 لیوط روند هبهئسا نوزوا كب هدنلزو رفعح هلچچ ( مرا ) ٌةعطقتم یا
 لوفیه .ردبسا رصش هایسششجرب هدننزو مام هايف كئبس ( مسالا ) هنسانعم
 رولیزودیاپ ندنآهکردحاغارب دوخاب ردرهتیرلکدبدیزبیش دوخاب ردیحاناسونآ

 ردشللایسر ود ردزوح بشخ دوخاب مساس دوخاب سونبآ یسهلک یزبش فلم

 هدننزو جرز ( مطرسلاو ) هدننزو رفعج ( مطرسلا ) ردیجافا جاس ارهاظ
 ناب "یمالک هلفلوا جف و غیلب هڪ روید همدآ لوش و رونبد +هنس نوزوا

 لوشو همالک ف لوفلا نیبلایا مطرمس لر لاقن هلوا ردبا ادا هرزوا تحاسف و
 هلوا لوکا و علبلا عبرس و عساو یزغوب هکر ونبدهمدآ هفلغا میظع و دنمونت

 (ماطسلا ) قلخ و مسج عم علبلا عیرمشلا قلا عساولا یا مطربس وه لاقب
 شتآ هلکنا هکرونید هکروک رومد ناسشلوا رببعت کروک شتآ هبرسک كنيس
 هنررغا كحق و روند هنحافط هشبشو رونید هنلادنمو هنرقرطوباق و رولب رحلوا
 هبطررط (ةمطسالا) رونید هنزغا كحمف ىد وب هلبغف كنيس ( مطسلا ) روند
 ' مجرم هدنروهظ یراتیصم رب دوخاب هنفارمشا و طسو كتعاجب و موق رب هدننزو
 موفلا ةمطسا لاق روند دمدآ نالوا یرلنب تىلصم و راذکر اک نالوا یرلعج و

 كلصا هکر د هنسانعم لوسا هلنیتن ( مطسلا ) مهعتتوا مهفارمشا و مهطسو یا
 (مطسلا) ردماطس یدرفم كنوب اهلوصایا اهمطس ی ءایشالا تداع لاق ردیعج
 لوالابابلا نم اعطس باپلا مطس لاقب : رد هنسانعم كن رب ییوباق هدننزو مطل

 لاش روند هکسوک كحهرحلوا شتآ هلرسک كنهمه ( ماطسالا ) همدراذا |
 رد يما: یحق كنهسک ما مرمصا نب هللادبع و راعسلان یا ماتطسالاب رانلا لوح

 رددنازییم رد نطب ربندنسهلیبق هلظنحنب كلامونب هدننزو رفعح ( مدعسونب )
 كچ روبزبت زيت هکردیعا شیوروبهنوکرب ندنسعروب هود هلبعف كنيس ( مسلا )
 لبالا راس نم بر وهو ثلاشاا بابلا نم امعس یعبلا مس لاق ردقح 4 وا

 ریز ( ميس ) روید هبهقا نالوا رروب زبت زبت هدننزو روبص ( موعسلا )
 هدشزو پارح (:ماعسلا ) ردیسا یدج كنافقع نب سادرح ندباصصا هدننزو
 عیرمس یا ماعسم لیس لاق رونید هالبس ناقآ هلتعرعس هدننزو ناعشم لوق ىلع
 -ندلازنا لوق ىلع كلبا عاج هلنوکس كنهمجعم نيغو یحف كنيس ( مغسلا )
 بابلانم امغس هتیراج مغس لاقب : رد هنسانعم كمکج بوقوص نام بویغلشوخ
 مغر یک مد مفسو جرخت م لخدیف لازنالا بال نا وهوا اهعماج اذا ثلاثلا

 ندوا و نوجخیدلوا دبكات و و امغس امغد هلاغر لاق روتلوا دارا ادیک ات ینظغل

 *یسلایامغسلحر لاق رونید همدآ ادغ دب هدننزو فذک ( مغسلا ) رولوا درحم
 همدآ ادغ شوخ هدشنزو مرکم ( مفسلاو ) هدننزو مظعم ( مغسلا ) ءادفلا

no 

 هکرونبد



۳۳۵ 

 ۱ لبح (مدسلاو) هدننزو سدن ( مدسلا ) رونبد هبوص نالوا رولئآ بورقشف ||"
 ۱ نالوا رولئآ بورقشف كد كد هدرلنو هدشننزو قنع ( مدسلاو ) هشزو |

 یدرفم لوقیع هدننزو لابح رولک مادس و مادسا یرلعج روند هبوص | |
 ,e مدس و مادس و م دسم ءام لاش زد رار یرلعج و ۹

 | لاش رونید همدآ نالوا رک ذلا هریک هدننزو ریما ( مدسلا ) قفدنم یا

 روند هناط و هسیس هحهقفوب نالوا هداس وح و رک ذلا ریثکیا عدس لحر و

 ( مدسلاو ) هليض كنيس ( مدسلا ) روند هسيسو هنامط اقلطم لوق ىلع |

 ةيکرلاقب رونبدهبویق شملوازسرولب بولیروا هلقاربط یرزوادوخایشلوط هلنیتب |("
 : ردهنسانعم كما كس یواق هدننزو مدر ( مدسلا ( ةنفدنم ىا مدسو مدس ۱ 1

 هدننزو مظعم ( مدسلا ) همدر اذا . لوالا بابلا نم امدا بابلا مدس لاق |
 یدیواه تدم ر هلغنوا ا ی کروند هود لوشو روند هبهود هلاص |

 ۱ هدننزو فتک ( مدنسلا ) هلوا شلاقاص بونابق یرغای قرالاق شو بولا ۲
 قشاع لاق رونید هب هتفشآ قشاع نالوا قشعلا دن دش یک داهرف و نونم نسق ۱

 ۱ مالسلا هيلع طول یرهوح هدننزو روبص ( مودس ) قشعلا ددش یا مدس
 ردقلوا مود نالواباوص ردشلیا طلغ بودا مسر هزژوا قلوا ىدە رو و

 صج موذس ضعبلادنع و + موذس یضاق نم روحا * لا هنم و هلا همجعم لاذ ۲

 هلا همجعم لاذ موذس هروک هنناب كقیقح لها هکرید حراش ردهدلب رب هدنشلیا |

 ردبسب رب كنهيصق و هنموق طول مودس هکربد ججرتم ردي رعم مودس |

 هنروصح نوکرب هکر ردو یرب ند روج ردلثم هلا روح یدنا راو یضاق رب هدنآ || "
 ۱ مقح مه رد كي هدنتمذ كنو م مب هکیدلبا اوعد ندرخآ یر برک تشک ا ۱

 ردقحهلوا قحتسم هرکصندهنس شب نکل بودبا رارقا ید هبلعییدم ردزاو | |

 هدکدرونکنوحا ادایمهرد كب رویم نب هدنماټ هنس شب هکمردبا زای ندزس |

 رضاح هدنقولوا هکرکسلیا سبح هنسشب ینوب بودبا مرک مهلو"ییدآ وب هکلب |

 یبثنا ردشللا سبح هنس شب یوقرع "یعدم هلزوس وب كيعیعدم سپ ملو |
 رحز صوصخم هکلبا ارغا یسق بلک هلئوکس كنار و یصق كنيم ( مرسلا ) |[
 یرغوطنالوا هدنراق هلی كنيس ( مرسلا ) هحهاذا امرسامرس لاق ردیسهلک ||
 ردبا جورخ ندنآ تالضف ردیسهقلح جا كدعقم هکرونید هنحوا كغسرغب ||

 نارج هلی كنيس ( نامرسلا ) رونید هتسیرغآ رد هلنیتتف ( مرسلا ) |
 رد راکدد اا تكشا رولوا یذوم و ثدبخ ك هکردیعسا یرآسذح ر هدنن زو ۹

 هعطق اذا او 4 دانعم ككا هراب هراب ةدننزو لیعفت ( عسل ) |
 ةمرستملبالا تماجلاقب رونی مراد وا كوا لولب هدن هدننزو همروتم ةا | ۱
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 | هدننزو نافربز ( نامصسا ) ردبدآ رمشرب هدننزو ناومفا ( نامععالا ) اهءام
 ۱ ( مضساا ) رونید ههنسسل هاپسو رداطخ یم كنم هدنوب ردبا كغاط رب
 ( نالا ) داوس یا مس هب لافب رونبد هناهابس هلبصف كنهبسعم یاخو كنيس
 | هدننزو هنیفس ( ةميخسلا ) دودا یا رضا ؛یش لاغب ردبف دارمو هدننزو دوسا
 دقحو هنسمرارف كبلف هدنفح كمدآر هدنزو هفرغ ( ةضسلو )
 | مظعم ( محملا ) دقح یا ةمضحسو ةمي نالفل هب لاقب روند هبهنیکو
 نالفب ضس وه لافب رونید هیسک شمنوط نیک هدنفح كمدا رب هدشنزو
 | نیک بورارف لف كمدآ رب هپسکرب هدننزو لعفت ( مستقلا ) ةميضس هب یا
 لپعفت ( میبجلا ) دقح اذا هيلع نالف محن لاقب : رد هنسانعم ینلغب توادع و
 | هبضغااذا هردصب منح لاقب : رد هنسانعمیعلراط یمدآ رب هدنقح هسک رب هدننزو

 یبوس و هد وس یا ههجو هلا مس لاقب : رد هنسسانعم كلتا هايس یهنس رب و
 بس لاقب : رد هنسانعم قغوف تاو هنخساذا هالا ضس لاقب : رد هنسانعم ققصا
 | هددشمیاپ ( ةيماضتسلاو "یاضسلاو ) هدننزو بار ( مانحسلا ) نتنا اذا ملا
 هنسهراف هرعنتو رونلوا قالطا هروموک ( ماضسو ) رونبد هراوکشوخ داب هللا

 | قشموب نالوا هدنتلا یرلکلب كشوقو ردقلا داوسب یا ماخاب هالط لاقب رونید
 | ربطلا شير تحم نيللا شيرلا وهو ماضسلاکنیل مالغلا هجو لاقب رونبد هرلیوت

 | نیل یا ماس بوث لاقب رونپد هبو و هشاخ مالمو قشموب یک سلطا و ینطقو
 | هبهپت قلشاط هرق نالوا ظبلغ و لهس اجاج هدننزو ءأرج ( ءامضسلا ) "سا
 دوخای قلوا نیک هلتمادن لوف ىلع قلوا نیکغ هلنيتعف ( مدسلا ) رونید
 | لحرلا مدس لا : رد هنسانعم كليا ادب بضغو ظبغ نراقم ههودنا و نزح

 | كب ههنسن رب و نزح عم ظیغوا مدن حموا مهلا وهو مبارلا بالا نم امدس

 مدسو صرحو هب ج#لاذا یشلاب مدس لاقب : رد هنسانعم قلوا صیرح نوکشود
 | نیکمهدننزو نارکس ( نامدسلاو مداسلا ) رک ذیساک رد هنسانعم مودسم لعف
 | رونید همدآ كانظبغ نراقم ههودنا و نزح دوخای نیکغ نراقم هتمادن دوخای
 | ( مگدسلاو ) هدننزو فتك ( مدسلا ) رد هنسانعم مدس لحف ( مودسلا )
 ۱ هود یثید لوق ىلع روند هبهود شمرسا یک مدس و مودم هدنزو مظعم

 | هلذمالوایوص هدکدینس وکرل هقا هلکم رک بوب رسا هدنرلنب بولیرویلاص هنسیروس

 | هبیثید دوخای رونید هبهود كکرا نانلوا جارخا ندنرلجما وید نوسعثآ هرلیشید
 | لحف لاق نوسلوا هسرولوا عونع هنوک هن روند هیهود نالوا عونع ندقعنآ
 | تعیضاذاف اس ردہف لبالاقلسرب یدلاوا اد یا مایه و مدسو مدس و مودم

 | مدسمو مدسو ناك هجو یاب برضلا نم عونملاوا هاسنناناجعتسا اع جرخا |

 بورغشف
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 نيعلا تمحم لاقي : ردهنسانعم قققآ ?EE و قثقآ قاب زوک ردیدعتم ۱

 لاسو اهعم درطق اذا لوالاو یناثلا بابلانم انامنعسو اموعسو امعس ءالا ةباخسلاو |

 كمكجك بوئلایوا ندشیارب موجسو معسو عمدلا لجرلا مج لاقبو اریثکوا الیلق |
 كنه رمه ( ماعسالا ) ًاطبا اذا مالانع نیس نام 2 ارت كغربد رغاو |

 مدآ رب ر هدشزو راک دن ( ماحستلاو ( هدش زو لیعش ۴ مستلاو ) هل رسک 1

 اماجستو امیجهت همجسو عمدلا لجرلا مجسا لاقب : ردهننانعم ققفآ شاي زوک ۱

 ضرالاب لاق رونہد' هب وص نالوا هراکشآو وللب هلنیتفف ( مصسلا ) هبص اذا
 ( یبسال) روند هنغاربب كنحاغا دوکسو رونید ی نیبءام یا ےجس
 ' هنوکز (موحاسلا ) روند ههود نالوا نعروکوب هکردبف دارعو هدننزو مزا
 بارح ( م امسلاو ) هدننزو روبص ( موصسلا ) ردیسا كنهردرو ردبدآ هبوب

 بوکید یرقوب ینشاب بورک ینراهچاب نکرولیغاص هکرونبد هبهقا لوش هدننزو
 تعشف اذا ماصسمو موصس ةقا لاش ردبحوم یراردا طارفاوو هلوا راتوط

 رلیعتف كنولمهم یاحو كنيس ( معسل ) ایسآرب تعطسو بلطادنع الجر
 داوس روند هفلهابس هدننزو بارغ ( ماصسلاو ) هدننزو هفرغ ( ةمحسلاو )
 هزونب ویو روید هةتا هایس هکردیفدام و هدننزو. دوسا ( رصسالا )بنات
 هدننعض هدامرب لر هکر ونبد هناق لوشو ردیدآ مصر و هسانعم نرق روند

 هنسهمکت هعو روئلوا قالطا هباههو رارردلاطاک | ینرللا هدنرظدلیا نیمو دهع
 یدفلا هل رولوا دسهابس ردهناد هدرخ نالوا هدنشاب كنهع کر وتلوا یااقا
 هرومدو ردیدآ رجشرب هلنیتعف ( ما )رونلوا قالطا هنمولط رجنو هنسانعم
 ( مصهوذ ) روند های یو و هلسعص ) عسل هنسانعم دیدح روند

 میعسو یدبا نم *دازبش هک ذیسا ع نبا سو ردیدآ عمومرب هدننزو رب ز |
 ( ءامعسا ) ردیسا كناذرب ندتفلهماو ردیا كنسرف یضصلا ةرخشم نب اثم |

 ردندناضعا ءامصسلا نب كیرشو ردیدآ رضثرو روتلوا قالطا هرید هدننزو ءادوس
 هدننزو همط (هیعسوبا) یدبا ثیغم نی ةدبع یرد ردیعسا كنسهدلاو ءامعس

 ردندننسن یسهلیبق هعاضق بعکتش ةمصسو ردیسهینک لرحارر ندنسهلیبق هلهاب

 ( ضس) ردییسا یسرف هرز و و ردبدآ لحرر هدننزو هفرغ ( هیصس ) ۱

 هدهماع هدننزو همام ) هما ) ردبع"ا یسرف كردنم ن نامعن هدننزو رفز ۱

 ردیعسا تادحر هدننزو هباصس ( هماعس ) ردیدآ وصر هدندروب ی تا

 رب و ردیدآ یداورب هدلح مان حقو ردندآ اتعفرپ هدنع هدننزو بارغ .( ماصت ) | 1

 (هاعسالا)ردشلنا محو هل یرهوج ردها همجعم یاخ ماضس نالوا یمسا كبلک |
 تدصاذا ءایسلا نیخسا لاق: : ردهنسانعم قمردغاپ رومی دولب هل رسک كنه

 ۳ تک یه
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 ٠ كناز ( موز ) رولوا ذبذل راردبا بیرت هللا دوس هکردیدآ ماعطرب صوصخم
 كناز ( ناموز ) ردهبحارب هدنسهکلوا هبنیمراو ردعسومرب هدزابح هل

 |. شکرپ هدننزو ربما ( مولا ) ردیدآ یوب رپ و هفلاطرپ ندنموف دارکا هلبش
 كنهفرف هکر دهنسانعم قرف ( تامزلا ) میم یا موز یش لاغب رونید هبهنسن
 | یا ثامازو سانلانم ةماز لاقب ردهماز یدرفم ردکعد رلهورکو رلکولب ردیعجب
 | هلنمالوا مغجم هداضعا هکرونید هلا قرفتم هدننزو بنع ( ملا ) قرفو ةقرف
 عیتجگ سبل هناضعاق یف "رغم نعپ قارفتم یا مز هج لاش هیلوا هاظ

 رونبد هنب رکسع لباج هدنک ارپ كلذك رونبد هراهن اد هدنک ارزو ندبیف ناکمق

 ۱ هفرفو تیل وپ و ردبسا ,تنبراسرف باش نب سنخاو یيلغتلا یبح تب رباجو

 | هدهماع ؟هلض هدننزو هر ( ةعرلا ) ردفمصنم ريغ هل رانلع ثینات هليليوأت
 لکا لقا هکرونید هنسپروس هود لوش هلرمسک كنار ( ةعرلا ) رسدآ هیرقرب

 هدنک ارب كولب كولب هدننزو لعفن ( مزتلا ) هلوا ردق شب نوا یرثک او جوا
 لولب و هجراب هجراب ینا كندب و ق"رفن اذا لیخا ر لاقب : ردهنسانعم قلوا

 نا نالوا هد کوکو اعز اعز راص اذا سلا مزا لاق : رنة قلا هلا

 | عزت لاقب رولوا "دنم هک ابوک هلغلوا هنسانعم قلوا زانفطو یتصو یلکنریدكب
 نج هلبرسک كنالوا یاز (مزینلا) شعب لا هنصعب مضناو هزانتک ادنشااذا محل

 | یجدبا تاکسا یطاخم هلبعف كباز ( معزلا ) ردهاکح ندنرلیدلوح كنسهفئاط

 عبارلاو ىناثلا بابلانم اعز مازیو م زب 4ماز لاقب : ردهنسانعم كلئوس زوس
 | نالوا نعروکو هدننزو رجا ( مزالا ) اب هتکساف ةملکب هلملکت یا هتکساف

 وعربال ناک اذا مزاریعب لاقب رونید هبهود

 | ( مأسلاو ) هلوكس كنهمهو ىعف كنيس ( ماسلا ) (۰ ةلمهلا نيسلا لصف ۰)
 | ( مأسلاو ) هدننزو همارك ( ةمائسلاو ) هدننزو ه رض ( ةمأسلاو ) هلنیتعف
 رییعت قلوا رازببو كمزب هکردهنسانعم قماصوا بوقی ندهنسترب هدننزو باح
 عبارلا بابلانم امأسو ةمائسو ةمأسو امأسو اماس هنمو *یثلا میس لاقب رونلوا

 | رازببو نیکزب هکرونید همدآ نیغقیو : قناسوا هدننزو روبص ( مۇلا ) لالا
 | قمردناصوا بوردقب ندهنسنرب یمدآرب هی زو مارک | ( ماسالا ) رونلوا ریبعت
 هدنزو ذغنق 1 ملا ( امووس هنلعح اذا هتماسا لوق ردهنساتعع كمردوب و

 دوعق ( موجسلا ) زجعلا ريبكلا یا مس لجر لاقب روند همدآ كویب یجق
 ۱ قخآ قوچ لوف ىلع قخآ هحزآ یشای زوک هدننزو باتک ( ماعسلاو ) هدننزو
 ۳ رینکوا الیلق لاس اذا لوالا بابلانم امامسواموصس عمدلا مس لاقب : ردهنسانعم
 | لاف ( نامجسلاو ) هدننزو موجه (موصسلاو ) هدننزو جر ( محملا )

 رد دعتم
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 رونیدهبهحمار نغعتماقلطم هلی كناز ' (مهزلا ) نیتسرل جبر یهو هتمهزو علا
 رونند هنغاي جا كن او كنشوق هوددوخايكروناجىشحوو ةنتنم جبر ىا هز هبلاقب

 هکرونید» رطعی راکد:د كسم هیلفیعبفو رم هلبادابزو رونبد هنغای جااقلطم لوقیلع "
 ( مهزلا) رارولآ بوریصندننیب یلابمهلبربدندنتلآ یرلقریوق تكنیدکی رلکدیددابز
 اهز هدب تمهز لاقب : ردهنسانعم قلوا ریفز بوشالبب غاي ههنسنرب هلنیتحف
 لجرلا مهز لاقب : ردهنسسانعم قملوا التماو همختو تمسد اذا عبارلا بابلانم

 یا ةمهز هدب لاقي رونید هلا قشالبب غاب هدننزو هحرف ( ةمهرلا ) مخا اذا
 روند همدآ مصشو میل ولغایو زوم یسهدوک هدننزو فتک ) مهزلا ) مسد

 ريثک نیس یا مهز لحر لاق روند هئالوا یسهبش كلزومس هدنسهدوک لوق ىلع
 كلا كلنعثد هبهسکرب هدننزو هلعافم ( ةمهازلا ) قرط قاب هيف یذلاوا مهشلا

 :ردهنسانعم كلیا قلرازبب بونحوک همدآ رو هاداع اذا همهاز لاقب : ردهسانعم

 قلوا نیقب و هقراف اذا همهاز لاقب : ردهنسانعم تفرافمو هک اح اذا همهاز لاقت
 هدنلاح یشموربس كلذک رولوا دص هلتهحو هراق اذا همهاز لاقب : ردهنسانعم

 ( نامهز ) ردلمعتسم هنسانعم تبراقمو ةانادمهدنالماعمو لاعفا رئاسو ءارشو عبو

 مهو ( مهزلا ) ردب رادآ كعضومرو كبلکرب هلیض كيازو هدشنزو نارکس
 بابلانم از مظعلا مهز لاقب : ردهنسانعم نرتلکلیا كيک ندکلزوس هدننزو
 ان راف مهز لاقب : ردهنسانعم كلبا عنمو رحز ندهنسنرب یمدارو ما اذا لوالا

oe TD بس 

 لاقب : ردهنسانعم كلئوس زوس قوح هدنقح كنهسکرو هنع هرحز اذا اذک نع
 ندکلزوعس دوب هلیرسک كنهنمه ( ماهزالا ) هيلع مالکلا رثکا اذا انالف مهز
 ناشطع ( نامهرلا ) خا اذا مظعلا مهزا لاقب : ردهنسانعم قلغب كلبا رلکیک
 هکر ديف دارمو هدننزو همزهز ( همرهرلا ) رود همدا شلوا الثما هدنزو
 لاقب : ردهنسانعم قمالغرو قره آ قص قص ینرلعدآ هودو یدشلوا رک ذ
 ( مدهز ) ردعضومرب هدننزو بارغ ( ماهز ) یشلاف كتر اذا ربعبلا مزهز

 یایرلاورع نیرشبو ردیعا یبرف كناولہپو رعاشما یسعلاةرتنع هدننزو رفعح
 هنسب روی ناغط لوق ىلع هنافط رقج و روند هنالسرا مدهزو ردیمسا كنسرف
 ( نامدهریلا ) رددآ كعضومر ندعضاوم نالوا هدزنابز هلا قرباو روتید
 مدهز یعسا كنبرب رونلوا قالطا هردارب ییا ندنسهلیبق سبعونب هلیسهنب هين

 ( مازلا ) ردقوئوم یعبات برضم نب مدهزو یدبا سبق دوخای مدرک كنبربو
 عبر یا ماز رابنلانم یضم لاش روند هنرادقم عبر كنهتسن ره هدننزو ماج

 هدنسهکلوا رویاسبن مازو رولوا فصن عبر ییا ارز هفصن یا ناماز ینهو

 | هنه لها هدننزو موق ( مورلا ) هلیج رلريد ماج سان ٌهماع ردیدآ تلیارب
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 هلا زادنا هوک "هلج یغد یرلن آ لاطاق بودیا هدهاشم یبهر وب تیفیک

 هجوج رب منزو هنعهلایر ردندبفوراف ترشح تامارکوبو رلیدلبا لاکنورهق غبت |
 تیفاع هدکدروک ی آ یرلترشح سو هبلع هللا لس ماع رضف هکر دیسا كفا |

 یوهطلا بیوذ منزو یدبا راردبا نارکش "هدج ارکشت هنتممل دوجو لادنعاو
 ( ناتن لا ) ردبتسا یادح كرعاش مان سايا ییانب سنا كلذک ردیعسا كرعاش مان

 بیرف هنفشموب یرافلوق كنعسف یو نوبق شعب ردبسهبنن كنهغز هکهتاعف
 حراش روند ید نانلزو هلز رونید هب هبوک یتسآ یلخ ندنآ لباقم هنکلترکو |

 هروکهنبرلناب كنهرئاس تاهمانکل یدلیانابب هلاناتنز ینظغل ناتلز فلومهکربد
 ردنرابعندهبوک نالوا هدنرلشوک انب ناننزو نالواهدنرلرغوب كمانغا ضعب نانلز
 ردزناج هدهلیئوکس كنون رونلواقالطا هنبرلجوایکیا تكنکنرک كنپ زکقوا ناتنزو

 هکردهنسانعم هلزو هلزو هلز هدنزوم مه( زلاو) هاف (ذغ نلاو)هدنن زوم رم (فحم زلا) |

 ةنز نالواهنسانعم عطق ىخدوب ةلازىا ةمنزو ةنزوةنز بعلاوه لاقب ىدنلواركذ
 یک تانهود نالوا لا یوصو ردیدآ تاسر هاف هغزو ردذوځأُم ندا ۱

 رولا بونلاص هدنزرط هبوک هحم؛وا بویمک ندنبد هکرونید هنسهچراب كنغلوق |
 | ( مزالاو ) هدننزو فتك ( دنزلا ) رلردبا نوجا ناشن هنغیدلوا كاب ییوص |

 | هاگزو ردهعز ینوم رونید هبهود ولهع ز هدننزو مطعم ) مزلاو ) هدنزو رجا :

 | نوبق هکردبف دامو هدننزو ملز هلنیتعف ( منزلا ) هدننزو همظعم ردهغنزعو
 | هموفرب هدننزو ریما ( منزلا ) رونید هبهرهم نالوا هدندرا كنغهنش یو |
 | یا مینز لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ نایلوا ندرلنآ بولوا حم ندهرکص |

 | نذآ همز نانلوا رکذ هنسسانعم "یعد روند هغللغواو منم سیل موقف قحلتس

 | هاتعانشو مش دوخاب هلتاندو مۇل هکرونید هیسک مثلو هیامورف لوشو ردندنسانعم
 | مظعم ( مما ) ه"مشوا همولب فورعم مثل یا منزوه لاقب هلوا فورعم

 | هودرو روند هرلهود هدرحو ردفدای هدل وا یاشعم ییآ هلبا منز هدننزو ۱

 .  هیهادو تفآ هدننزو بارغ ( مانزلا ) ردیدآ عضومریو ردبردپ نطبرب ندی |
 مشجنب مزاو ردنطبرب ندعورب ینب هدننزو دجا ) مزا ( ردیعا تكتبروغو

 ( منزتلا ) ردیعا نزين داتسارب ندنرلهدنزاس لدیشر نوراهو ردهنسانعم |
 | یا اوغز لوقت ردهنسانعم قماللوب همدآ رب نوح ا دیصایع یی هسکرب هدننزو لیعف !

 كنويق یعسف جافا هلبرسک كن هزم ( مانزالا ) "ینعصاخحل یلهونعب یا ےصخلا اذه |
 هلتراصاذا رجلا معزا لاش : ردهنسانعم كيلش مقلاس مقلاص یک ىسەبوك

 ( ةموحزلا ) ىدنلوا ركذ هكردهنسانعم عذجلا مزا ( عذجبا مزالا ) ةغز

 م ةموهز تذخا لاقب رونید هنسهحار كنازوس شخوق هلیعخ كرلاز ( ةمهرلاو )
 ىلا
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 ..( ةمنمزلا ) رولک همزا یعج زد هلستهح وب قالطا مامز هرالوب روند هغاب |
 ندرفن یللاندناسنا و ندنعسف هود لوق ىلع روند هبیناسئا تعاجب هبرسک كرلاز
 لبالا نم نوسج: یهوا هعاج یا همز تءاج لاقت رونید ههوزک ترابع

 رود هبیروس رب و هکولب رب ندروناج ىج رب دوخای ندنسهنئاط نج و سانلاو

 لبالا نم ةمزعز لاقب هیلوا یرلکجوک هدنجا هکر وند هنسیروس هود لوش و
 | نایلوا ریغص هدنجما ید وب هلرتسک كياز ( حزلا ) راغص اییفام ةعاج یا
 ىلع هرلهود بختمو هدبرک هدننزو روفصع ( موزعرلا ) رونید هنسیروس هود
 هصالخو هدیزک كتعاجیو موقرب موقلا مورمزو روند ههود راهمزوب لوق
 ( منزلا ) نیسلا مضب مهرس یا موقلا موزمز وه لاقب رونید هنسهبختو
 معز ءام لاقب رونید هبوص قوج هدننزو طبالع ( مزامزلاو ) هدننزو رفعح

 كنويق فورعم نالوا هدنناپ كنهم"رکم هبعک مزامزو مزمزو رشک یا مزامزو
 ردفرصنمریغ هلتیلعو ثینانو یدنلوا قالطا هلیببسءام ترثک هکرد حراش ردیسا

 هدقدلشب هنایرح ادتبا هک ای وک ردربتعم ربغ یرللوق ردیایرس ظفل راضعب سپ
 هدینایرس یدنلوا قالطا معز دعبنم هلکلیا باطخ ود مزمز یرلبانح رحاه
 ردیعسا كممزراب یخد هدننزو مقب ) مز ) شعا هتسانعم كعد هنگ .زوط مز

 ردهاذا لما معز لاقب : ردهنسانعم كمهرکوک هود هدننزو لزرلرت ( مزمزتلا )
 لرسک كن ەز ( ےمزالا ) روند هتوا ولبو كسکوب هدننزو نامر ( مامزلا )

 هدنلکش لاله هدنرخاوا كنآاو ردیدآ عضومرب و روند هب هصکرب ندنراهمک قاح

 لباقموشررق هلنیتغف (عرلا) رربک هلکش لوا هلفلازآ یرون هکرونید هنآ نیروک
 لوقت ردلمعتسم هنسانعم بیرقو ههاج یا هتس مز یهحو لاق : ردهنسانعم

 نوحج هلیغفكیاز (مز) براقمیا ما مذمهرما لاقمو ابنبیرق یاهراد مذ یراد

 هدناتسزوخهدننزوریج (مزمز) ردعضومر هلیضكياز (مز) ردیدآ هدلبرپ هدنلحاس
 لخرلاغدزا لاقب :ردهنسانعم كما كلنیدوخ هدننززولاعتفا (مامدزالا) ردعضومر

 لاقب : ردهنسانعم كليا قرهنوط یرقو ینشاب بولاق ییوزوف دروقو ربکت اذا

 هبراس هدننزو رییز هلو ( منز ) هسأر اعفار اهذخا اذا ةلخسلا بنذلا مدزا
 هرازراک هلاسرفلها هدنسانعدنواپم ردندناععا هبراسو ردیعسایسهدلاو كنب زابانح |

 نالوا هدنرلارو كمالسارکشل بونلروغوایرادقمرب ندنرکسع سرف نکیالوغشم |

 هقیلخ هدهندم نکیاهدنددص كليا موجه ندهقرا ةتغب هل رقت لواو دصق هلبح ا
 _ هی یابر فشک یلاحوب نکروقوا هبطخ هرزوا ربنم یرلترضح مظعا قوراف |
 یدلبا ادنود لبجلا لبلا ةيراساي نامههدهبطخ لالخ هدکدلیا هدهاشم نقیلانیع |
 "هدکدلیاتاغتلا هنفرط لبح هلکلیا عاتسا قوراف یادن هلبایهلا عامسا یخد هیراس |

۴ 

۱ 
 ا
۱ 
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 هفنا مز لاقي : رد هنسانعم كيمک نورب و هللفاذا هءاطع ملز لافب : رد هثسانعم
 لاش : رد هثسانعم كيسک ندید یلور هدننزو لاعتفا ( مالدزالا ) هعطق اذا
 قا ملدزا لافب : رد هنسانعم لیمک و ینشاب كمدآ رب و هلصأتسا اذا هفنا ملدزا

 هکر دپسا تابل رب و ردیدآ كغاطرب هدنبرف Ee ( ملرلا ) عطف ااا

 ناوپاب هدنآو رولوا یریکوک هجا هجا شمروس هلئلآ رب رلوا کج و یمغ
 دهرپشو تسج هدننزو لمع ( مهلزلا ) ردبوقمو ولح هک رولوا یر
 هلیدیدشنثبم و یعف كياز ( ملا ) فیفخ یا مهلزع لجر لاقب روند همدآ
 یرغاهدنشاب كودو هدش اذا لوالا بابلا نم ام"ز هم"ز لاقب : ردهنسانعم قلغب

 عفر اذا هفناب ریعبلا مز لاقي : رد هنسانعم قمردلاق یرفوب یتشاب هلفلوا ثداح

 لجرلا مز لاقب ردلمعتسم هنسانعم قغوط یرفوب ینشاب هسک رب و هب مال هسأر |
 غامد هلوخنو ربک هکر د هنسانعمقمنوط هباوه ینورب فنالا مزو هعفر اذا هسأرب |
 لاقب : رد هنسانعم قمردلوط و ععشاذا هفناب لحرلا مز لاقب رد هبانک ندکلتا |

 اذا ریعبلا مز لا : رد هنسانعم كمروک رالو هیهود و اهالع اذا ةبرقلا مز
 اذا لحرلا مز لاق : رد هنسانعم كلنا مدقن و قبس هرئاس هدکعروب و هبطخ |

 یوزوفدروقو ملکت اذا لحرلا مز لاقب : رد هنسانعم كملنا ملکنوریسلا ف مدقت |

 ندننویپ كنیزوف هک ردهنسانعم كمرتوک بولآ قرهنوط یرفوب یتشاب بوبق
 اعفار اهذخا اذا ةلخهلا بئذلا مز لاقب رولاق یرقوب ىئاب كنيزوق هلغمەرواق

 امز ةبرقلا مز لاغب ردمزال هنسانعم قثوط هدننزو دوعق ( مومزلا ) اهسأر |
 یدازوانوزوا هدننزو هلزلز ( ةمنحرلا ) تاالتماف اه الم یا امومز یه تم رف |

 پوط نالک ندنحا غاط ندقاریا رد هنسانعم كيلسس یرهیلوشناب و رههدلروک

 قرهلوا یساهدانعم و و یودهلو ادب تاص اذا *یفلا معز لاقب یک یزاوآ 9 ۱

 لوک ییردب و یود هلو ادسیعب انوص یا همز تعم لوقت روشلوا لامعتسا |

 یرومغب و لدتعم و شوخ یسیدلروک هلغمانوا دیدش هک رد هنسانعم ی ۱

 هنيا و انوص هنسحا وهو اعبانتم توصی یا مزمزب دعرلا لاقب رولوا ناوارف |
 هکرونید هب همغنیرلقدلوا زاسمدنکردیا ماعط یسهقناط تسو شتآ همرهزو | .طم ۱

 ندکلیا زاوآ میحرتو ددرت هلیا هنارت و هلبا یزا هنوکرب هدنرازغوب و هدنرلرکک

 ردعونصء مالک لوا هدنرلنب رلردیا ناسل كيرحم هن و هفش قش هن ردنرابع |
 قرهلوایساوردصمثكلذک هدانعم وب رلردیاریهف یرلیدنک نام بوبلتا مهف رلهناکب |

 نولمعتسیال توخ مهوهلکا یلعاونطارتیا جولعلا مرز لاقب رونلوا لامعتسا |
 ضعب نع مهضعب مهفیف قولطاو میشایخاف هریدن توص هنکل ةفش الو اناسل |

 قحهیلغابی هنسن رب هدننزو باتک ( مام نا ) رونید ةنسیدروموک نالسرا دممز و
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 یای تق رد هنسانعم ققلرغوط و كقلزود بودشمو یهنسن رب هدننزو لیعفت

 هلا ڭا نمرکد و هنیلو ها وساذا هلز لاش یک قلرغوط بودشمو

 اذا سرلا مز لاق : رد هنسانعم كمردنلیمرکد هلکقل زود بویشید یفارطا

 مز لاقب : رد هنسانعم كمر و ادغ شوخات همدآ ر و اهفورح نم ذخاو اهرادا

 هرودوب نالوافیرظ و خوشو فیفخ هدننزو مظعم ( مرا ) هءاسا اذا هلاذغ

 یوبایدنوق یلکنرید یساضعاو فیرظ فیفخ ریصق یا ملزم لحر لاقب رونید
 هنوبقو هبهودشلسک یجوا كنفلوق و قلا زرللایا "رم سرف لاق رونی هنآ
 راردناعطق ندنرلحواكنغلوق نوعا ناشن كنويقو كنهود نالوا كاب یسشح روند

 هنسیک غاط و رونید هقوا فیطل یسهعطق و حرطو نوزوم و بوخ ینپسکو
 رجا ( ملزالا ) ةثجلا ریغصلا یا رم لحر لاقب رونید همدآ هروحو رونید

 هنویق و هبهود كکرا كاب ییوص شلسک یرلحوا كنغلوق نوعا ناشن هدننزو

 هنسیچغاط هلق كنهیجعم لاذ و كيج ( عذلبامزالا ) رد ءالز یوم رونید
 فیصوت هلکن آ هلغماشاب قوحك نغصو یسک غاط رد هنسانعمهزا عذح رونید

 هنامزورهد ءالبلا ریثک و دیدش هلباهسبالم وب رارونلهزات هنس رې هک ایوک روئلوا
 فیطل و نوزوم یسهعطق ید و هدننزو ریما ( مبل زا ) روئلوا قالطا
 ( ةلزلاو ) هلناف و هلییوکس كمالو یعضو ىف كاز ( ةلزلا ) روند هقوا
 ےسک هدیکرت رانوب ردراذوخأم ندنظفل ملز نالوا هنسانعم عطق هدننزو هرمه

 دبعلاوه لاقب رونلوا لامعتسا هدهبراج هليا دبع هشيم و رونلوا ریبعت هللا مج و

 كلذكو وه هل اك هبشیوا دعبلاوذح هوذحوا دبعلا "دق هدف یا ةلزو ةلزو ةلز

 ر دوخاپ ردهدنغلق هلوک دوخاپ رد هدنس رح و هدنیسک هلوک مدآ وش ىع ةمالا

 (ةلزلا) ردوصنم هلتزیم یسهلک ةلز و رد هلوک هکایوک هکر دېش ههلوک هنوک
 هنادکیا هکرونبد هبه وک قصا ندنا تلخ نالوا هدنفلوق كنمهق یسکشمب هیاعف
 كنظفل مزا هدننزو ءارج ( ءالزلا ) . رونید یخد همز رونید ناتنز هسرولوا

 (ملرلل) روند هنسیشید كناغطرقج و رونبد هنسیشید كنسیحک غاط و ردیشۋم
 هکدتک هدنلاعفا رئاسو هدنباهذوریس لوقلع سید هو و "لععنم .

 ضام بهاذ یا ملزم وه لاقش روند هناویح و ناسنا یجیدا دادم بورورآ

 رونید همدآ نالوا هرزوا لاحتراو لقن هرخآ لحم و هریغوا ریس یف عفنرلاوا
 تماالزا لاقب : ردهتسانعم قلواقلشوق هبق نوک هدننزو رارعشفا ( مامشلزالا )
 ردندیماسا هدننزو دادش ( مالز ) هدننزو ریز ( ےلز ) تطسبا یا یصخضلا

 لوالابابلانم الز لحرلا؛ز لاقب :ردهنسانعم كيا اطخ هلبف كباز )ِ لزلا )
 ققلازا یبیکریوو هالم اذا ءانالا ملز لاقب : رد هنسانعم قمردلوط و ًاطخ اذا



 ۱۱۳۹۲ سم

۳۳۹ 

 یزاج هکر دعونرب ندلوا رمش هروک هنناب كنادرفم ردیدآ رصثر صوص |
 رولوا یسوبم هببسش هبامرخ ردعونوب یماشو لوا ع ون یزاجج رولوا یاشو "

 جابر نهد نالوا جارغسا ندنکدرکجو رولوا ولتسوفع هجرادقمر و ولح
 هطافو سنلا قرعو سرفنو لبلح یلساسفم عاجواو ىب هبهغلب "داومو ی هد راب

 یبرمش رادقمو ردرئالل بیحو عفانلا میظع هدکلببا هلازا یحم ر نالوا هدنرلحا |
 رردلاق هغابا یرلمرتوک هکرولوا هاکو ردم رد رشيدي ردقهئلوک شب دوخاب جوا |

 ءاحعراو بلج ندناتسدنه هیماونب بولوا یلباک علیلها لصالا قوب هکراربدو

 هنروسوب هلکلبا ربیغت ینتعبېط هروننعشرا رهدیک رلیدلیاسرغو عرز هدننعرا |
 هللاءامر لاقب : ردهنسانعم ءابوو نوعاط هدننزو هجز ( هغزلا ) یدلوا بلقنم

 هدشزو هجز ( ةکزلاو ) هدننزو بارغ ( ماکرلا ) نوعاطلاب ىا ةقرلاب
 ندنرلمدقم نطبیکیا كغامد هکردبسا تلع یرلکدید هلزو هعشرو یغامد كفلخ |

 اص هنیئادغ هکردهلزن ېېس ردنرابع ندننالبس هنب رلکلد نورب كتبوطر “هلطف
 ندنور و ندزغا بولوا هلسف ینایلوا خاص هبادغ و بوئلادغ غامد لا ءابشا نال |

 لحرلا کز لاقب رونید همدآ شمارغوا هنسهضراع ماکز (موكرملا) رولوامفدنم |

 یسسسس mm سس

 ( ماکزالاو ) هلبف كباز ( کلا ) ماکرلا هباصایا موکرم وهف لوهمبالع
 اکز هللاهکز لاق : ردهنسانعم قعارغوا هننلع ماکز یمدآرب هلی رسک كنءرمه

 هنسانعم قمردنآ یبینم هدعابج  زو اموکرم هلعحوا هکزاو لوالا بابلانم
 کز لاقب : ردهنسانعم .قمردلوط ییهرقو اببیر اذا هتفطنب ز لاقب ردلصتسم
 رونید هپسک شارتانو قلصتو لبق هدننزو هفرغ ( هکرلا ) اهاالم اذا ةبرقلا
 ةکزوه لاقت روند هندلو ناغوط هرکص "لا كمدارو فاج لیقتیا ةکزوه لاق

 هنسیدنقا كناروغ وط دلو هدننزو هجز ( ةكزلا ) هرخآ یا هب ویادلو

 هکرونید ید هجز هک هتن رارغوا هرشط دلو هلکنآ هکر ونید هتسیدنقص و
 موقلح ( موقلزلا ) ةرحزب یا ةدحاو ةکزب دلولا تحرخا لاقب یدلوا ناب

 یلقنرط لاتچ هدننزو درص ( مزلاو ) هلنیتعف ( مزلا ) ردیفدارعو هدننزو
 ۱ | هعروبسنالوا هدنسهسکا كغهنق لوقیلع هنسانعمفلظ روند هنغهنش كناویح
 ۱ هلا ران آ هدتبلهاج هکر وند هنقوا راگ و روید هقوا شمکلب و روند هه ره

 هني رب تقوا هسلوا تاحهدیا ترشابم هصآ ر هسک رب الثم یدبا راردیا ماسعتسا

 یدا ردا لاخدا کا یتلا بودبا عضو هرجا فرظ رب و ربرحم یی هنبرب و ما

 | هطآ مزو مز و رولک مالزا مج ید رولوا لماع هلکنآ هسیا رقج هنوک هن

 لیعش



 لوقنهنمو رولک تاعز یعج رده ءانب ندنظفل معز هلیعف كياز ( فعلا )
 هدلعیکیا مالکوب هلوق زىلا بهذن كناعز مهونال یا كناءزالو كت زالو اذه "
 فالخ ود ردهلوش نقیقخ هلانظ هقشب یی هنس ر هکر الوا روئلوا لامعتسا

 هلکنا هدهدامر ابن روئلوا دارا هدقدلوا رهاظ یفالخ هدعب بودا ناب عقاو

 "در یروع لوق مدآ نالوا ریشتسم هدکدنا دارا. یتهجاطخ بوئلوا تروشم

 قح ینعی رلربد كناسعزالو كتعزالو اذه بودا زاربا یاوص تهح هللا اباو |

 ردکعدملنا قلتو لع هاهو یرلتس كکيدلبا نظو معز كنس نیردو باوصو | ر
 هلرسك كي ( ةماعرلا ) ردب وصنم هليسهمك مهوتال رغم لعف كتعزال سب " 
 كمزود زوس نالی هلجوک هدننزو لعفن ( معزتلا ) هنسانعم هیح رونبد هنالب |
 داقع(نادنچ هدننزو دعقم ( معرلا ) بانکتاذا لجرلا معز لاقب : ردهنسانعم |
 ردا معز هنوکرب سکره هدنقح هلفمالوا نیینم یتقیقح هکرونید هشبا قحهبلوا |

 ردیف دارعو هدننزو هجازم ( ةعارلا ) هب قثویال ناك اذا معن ما لاقب هلوا

 | لوق یلع هدتنزو روبص هلا همجعم نیغ ( موغرلا ) هجاز یا هعاز لاق
 ینشاک ندمایه یادا هلغمال وا یقالطو تحاصف ردهدننزو روغصع هک وعز

 لحر لاق ردنغل هد هلا هلمهم نيع هکهتن روند همدآ نالوا نوغتوطو هحاع
 ( غ زن ) رددآ شوقرب هدننزو ریز ( غز ) ناسللا یعلایا موغزوا موغز

 .دیدرت هدنرلهکج بویمرقیج تسبرسو قجآ یتسمروکو یعسقهود هدننزو لعفت |
 كنظفل مغز وبشا همزاهلق هءافرد "دراذا لجلا مغزت لاق : ردهتسانعم كتا /

 : یک كانعشحو نیغراط هالاعتسا ترثک هدعب ردوب یعوضوم یاتعم لصا |
 هفرغ ( هغز ) بضختلاک ملکت اذا لجرلا مغزت لاق یدنلوا لامعتسا هدکلیا ||

 ردهنسانعم مهوو هیشو تل هليو یصف كاز ( ةمغ را ( ردعضومر هدننزو ۲

 لاقت روند هنورد هشدخو شارخو روداد هب وادعو هنیک نالوا ۳ هدوردو :

 یهنسنرب هلبنوکس كفاقو یف كاز ( مقزلا ) ةكسح یا ةلغز یلفف هنم عقو |"

 ( مقزتل ) همقلاذا لوالا بابلانم افز هقز لاق : ردهنسانعم قو بودی هل

 ( ماقزالا ) همقلت اذا هفت لاق : ردهنسانعم قو ییهمقل هلقلکت هدننزو لعفت

 ( موقزلا ) هعلتباف هعلبا یا ةدزاف هقزا لاق ردعواطم هنسانعم قو هدننزو ۱ ۱

 موق"زو رونلوا بيرن ندقهق هللا امرخ هکرونید هماعط ولردرب هدننزو روت |
 یرلکعج هدنزرط نمای هکردبدآ تابنرب تبان هدهدابو ردبسا لرصشرب هدیهج

 یند هدرلهجناب نوجا ینباغن الاح رونلوا ریبعت یاغا موق"ز یخد هدیکرت رولوا
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 || یا موفلا معز وه لاق هدننزو هامرک روک هاعز یعمج روید هنر لبحاص زوس |
 | لیفک هلبعف "راز ( ةماعرلاو ) ( عزلا ) مبنع ملکشاوا میس رو مهدبس
 | كباز مغزو هبلغک اذا لوالا بابلانم ةماعزو اعز هب عز لاق ردهنسانعم یناوا
 | یدوس كئاوبحو ینننظیا اذک ینتعز لوقت ردهنسانعم ناکو نظ هلبضو هببعف
 | نبلا مغز لافب : ردهنسانعم قملوا شوخو وبا نکیا شوخانو قب وس هجم دقم
 اهر هيلا معز لافب : ردهنسسانعم عمط هلنیتصف ( عزلا ) بیطب ذخا اذا

 | رک ذ هکر دهنسانعم تلافک هدننزو همارک ( ةماعزلا ) عمط اذا عبارلا بابثایم |

 | ةسايرو فرش یا هماعز هللاقب : ردهنسانعم تسارو ناشو فرشو یدنلوا
 هیلعو ءاج لاق روند ههرزو ح السلایا ةماع رلا دلقن لاق : ردهنسانعم حالسو ۱

 ردتفل هدهلدیدشت تكئيع هدنو هنسانعم هرقب روند هکتباو عردلا یا ٌهماعرثا

 اهذغأتال لاق روند هبهصح نانلوا زارفا هموق نایعاو هغوبشاب ندتینغ لامو |
 رونبد هنیرثک او لنسفاو هنسهدینرک كلامو منفلانم دیسلا ظح یا ةماعزارن "اف
 | لطفا يا لاجانم ةماعرلا ذخا لاقب نوسلوا ندنهح راس كركو ثارهم كرك

 | بابک برج ولغای كب هدنزو فتک ( معزلا ) هوحو ثاریم نم هرتک او
 | هوش لاقب هلوا رافآ هرزوا شت آ رباص رباص یاب نکررب وچ هکرونید هنایرو |

 | یدآرپ هیر دک كن ەر ( ماعزالا ) رانلایع نالبسلا عیرمس مسدلا ریثک یا معز
 ۱ كلا تعاطاو "همعطا اذا االف عزا لاقب : ردهنسانعم تكمروشود هعمط

 معزا لاقی :ردهنسانعم كلك هناکما شیاربو عاطا اذا هنیا معزا لاقی : ردهنسانعم
 | ذخا اذا نبللا معزا لاقن : ردهنسانعم قلشب هفغلشوخ دوسو نکما اذا مالا
 علط اذا ضرالا تعزا لاقب : ردهنسانعم قلب هکمرولب ینابن ادتبا ریو بیطب

 | غنوا نیبتم یقبقح هکرونبد هشبا لوش هدننزو رام ( معارلا ) ابن لّوا |
 رد م یدرفم تاتو هام یا معا هيفا لاق هلوا عقاو هعزانم هدنآ

 | دوخای هلکلتوس هنوکرب هدنآ سکره یناونع عج ردناکم مسا هکهدننزو دعقم |
 | ( موعرلا ) رد ىنبم هنعوقو تاعزانم هلغلوا عقاو ریثک لاقو لبق ندنیفرط
 ندننیدلوا یتقالطو تحاصف هدننزو روفصع ( موعزلاو ) هدننزو روبص
 | موعز لحر لاق روند همدا نالوا نوقنوطو نحاعندمام یادا هرزوا یتقیقح

 | كنسهدوک هکرونید هنسهلوقم نویقو هقا لوش موعزو ناسللا علا یا موعزو
 ۰ ندنکل زوس هکرونبد هنالوا قوح یغایو رد هانک ندنغانو ز هکهلوا زآ یغاب

 | موعز لاقو مصشلا ةلبلقلایا موعز ةاشو ةقان لاقب ردنددادتما هلذهجوب ردهانک
 هدنفلن وزو هدنکلزوع هکر وند هاسهلو تم نویقو هقد لوشو محشلا :ریثکلایا

 | ( ةعراا ) الما قرط اما "كشدق تذاک اذا موعز :اش لاقب هداوا هاباو كح |

 هدرکم
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 هدننزو لاعتفا ) ماخدزالا ( روند هنروع نالوا یوبدب یسهدوک هدننزو ر ۱ 1

 لاعتفا ( ماردزالا ) هلقحا اذا لجلارخدزا لاقب : ردهنسانعم كوب یبهنسن رب |
 ( مرزلا ) هعلتنا اذا همردزا لاقی : ردهنسانعم قعو یهبقل كحوس هدنزو |

fرد هنسانعم قلاق بولیصق هدنرد یسهلضف كنسهلوفم یدک و بلک هانیتعف  : 

 افلطمو هربد ىف هرعج ىب اذا عبارلا بابلا نم امرز رونسلا و بلكلا مرز لاق | |
 اذا همالک و هعمد و هل وب مرز 5 : ردهنسانعم قمروط بولوا عطقنم هنسن رب ۱

 قمروط بولوا مطقنم هنسن رب یخد وب هدننزو رارعشقا ( ماعرزالا ) عطقنا |
 : ردهنسانعم كيسک هلق كناز ( مرزلا ) عطقنا اذاهلوب مآرزا لاقب : ردهنسانعم | |

 هتمرز لا : ردهنسانعم قمروغوط و هعطق اذایناثلابابلا نم امرز همرز لاقب _

 یداو رو رذلایامرزلا اذهام لاقي : رددنسانعم زارتحاو رذح و هندلو اذا هما

 ( میزرتلاو ) هلیرسک كنز ( مارزالا ) رولوا بصنم هبهلجد رهن : هکردیسا || |
 مارزاو هعطق اذا هم رز و همرزا لاق : ردهنسانعم لمسك هدرلنوب را ۱1

 as همرزا لاق : ردهنسانعم كمردسک یتلوب كنهسک ندا لو هصاخ |

 همدا تیثبح یو لیلذ نالوا لبلق قبارقو موق هدننزو فتک ( مرزلا ) هلو

 نالوا زلنا مارآو تابث هدرب رب و طهرلا لیلق لیلذ ىا مرز لجر لاقب رونق
 هدننژو رعشقم ( مرزا ) ناکم ف تشال یا مرز وه لاق رونیدهمدآ رم

 ما ( مرزالا ) ردهنسانعم ضبقنم هليعف كنارو ىض كناز ( ممارزلاو ) |
 یدآرب هدننزو هحرخد ( ةمدرزلا ) هنسانعم ر وئس رونبد هب یدک ه دننزو ۳

 رصعوا هقنخ اذا همدرز لاش : ردهنسانعم قعصق بوقص یرغو دوخاب قو 1

 نالوا هدرغو همدرزو هعلتبا اذا *یثلا مدرز لاقت : ردهنسانعم قمت ویو هقلح |

 ( ةمهارزلا ) رونید هرب قحهدوب هنسنلوق ىلع هتسانعم هعصلغ روند هبیموب |
 رونید هراهنسن هنهکو یساو روند هرا هنسن نالوا ظیلغ هدننزو هطبالع | "

 لطابو هدزوس قدصو قح ردهنسانعم كلیوس هليئال تاکرح كناز ( عزا ) |
 هلوکشم بوبلوا ققصم یرثک او ردند دادضا هلفلوا لعتسم هدزوس بذکو |

 لوالا بابلانم ةثلثم اعز لحرلا معز لاقب رونلوا لامعتسا هدلع نالوا هبتشمو | _
 قدص كلوقر الثم هبف كشياهف لاقبام رثک او ابذکو الطاب اذکو اقح الوق لاق اذا |

 نوعکنا هکر بد حراش راربد اذک معز بویعد اذک لاق هدر نالوا هبتشم ی ذکو

 لا روند همدآ باذک هلی كناز ( "یعزلا ) راربد بذکلا ةيطم اوعز |

 قداص یا یعزوه لاش روسد همدآ لوقلا قداصو باذک یا " ی لحر ۱

AESلیغکیا ےعز هوه لاقب : ردهنسانعم لیفک هدننزو ریما  e 

aiاک نیش هلج هیتر سو روما لوق ىلع روند ر  
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 كنهفا یاس هلفلوا یوخدب هکرونبد هبهقا لوشو نوناوا نا رالاذغبعسلایا
 ( مبزالا ) هلوا لنا لوبف هلکلبا ناکو كن هقدلفوف بویلفپ السا هنسب رواپ
 | مجزا رپعب لا رونبد هبهود نالوا مهروکوب تسبرس و قچآ هدننزو رجا
 (جزلا )ردیدآ شوفرب هدنئزو رکس ( مجز ) ریدهلاب هفیالو وغ ریال ناک اذا
 كلبا هشاضم همدآ رب هدننزو بانک ( ماحزلاو ) هدننزو مر هلا هلم

 | لافب یک قهردشفس بوردصف هدرب راط روئلوا ربیعت قمردشقس هکر دهنسانعم
 وق لافب رولوا عج مسا مزو هفیاضاذا ثلاثلا بابلانم اماحزو اجز هجز

 | ( محازتلاو ) هدننزو لاعتفا ( ماحدزالا ) ردیعما لجرربو نوجدزم یا مز

 ۱ موقلا محدزا لاقب ؛ردهنسانعم قعشقص بودبا كاهبلغوولغ قلخ هدننزو لعافت

 | ردرحزلاهادوخاپ ردپسا كنهمرکم هکم هلیع كباز (یحز) اوقات یا اوجاو

 ماحزلادیدش دوخاب ماحزلارینک هدننزو ربنم (یحزلا) نوجخبدلوا لغشم یلهبلغ
 هلعاف. ( ةجارلا ) هدیدشوا ماحزلا ربثکیا مح لحر لاغ رونیدهیسک نالوا
 | | قعشلغب كب ههنسنر و هقاضاذا هجاز لاقب : ردهنسانعم قمردشقص هدننزو
 | || لبف هدننزو لداجم ( محازعوبا ) اراق اذا نیسفلا محاز لاقب ردامعتسم هنسانعم
 | نیفاوخو روئلوا قالطا هزوکوا ولزونبو قی رفو ردبسهبنک كروناج یرلکدبد
 | نب محامو ردبسهبنک كنافاخ ندبا لاتقو برح لو" نا هلبموق برع ندکرت
 دوادنب جامو ردیفتعم رب نعلادبع نیرع هکجازعنرجازوقوکلارفز ماتم یا

 | هنعنقص ردسا هدننزو هرم ( هجزلا ) ردیسا كسرفرب محازعو ردراتدح
 | هنسیدنفیا نالوا هلیسیرو تدالو كنوناخ ناروغوط هکردهنسانعم هجیزو روند
 | هدننزو هبورع ( هبوجز ) رارغوا هرمشط دلو هلکنا هکرونید هنسیدنقسو
 | هلادبع نبا هدننزو هفرغ ( هجز ) ردندحم هبوجز نب ېح نب ایرک ز ردنداسا
 | ( مخزلا ) ردیلناق كنهسک مان یرهفلا كاعض هدنسهعقوطهار جرم هکردیلکلا

 هلدش رولوا ردصم مخزو ردیدآ مضومرب هلینوکس كنهمجح+ یاخو یصق كناز
 ( مخزلا ) ادیدش هعفداذا ثلاثلا بابلانم اخز همخز لاق هنسانعم قغاق هتوا

 | عبارلا بابلانم امحز محملا مخز لاقب : ردهنسانعم ققوق بولبزوب تا هلنيتعف
 مخزا لافب : ردهنسانعم مخز هل رسک كنهزمه ( ماخزالا ) نتناو ثبخ اذا

 | (ةخزلا ) رونید هآشقوق بولیزوب هدننزوفتک ( مخزلا ) مخز ینعم ملا
 | | هتاروناج یجعرب دوخای روند هب وقوق دب نالوا هدنا شقوق ردسا هناصن
 | ندنفیدلوا دساف یمعط كنا نالوا قوج یریفز همحز لوق ىلع ردصوصخ

 ۲ | رک ةحاریا مجنز معاف لاسقب یک خاب شیجا رونید ھغایجا نالوا ضراع |
  (ماجزلا ) ةموهزلا و مسدلا ریثک اس نوکی ناوهوا عبسلا محلب صاخوا

 ارج



۱ 

 لح را ماو #0 ردة نسا ىنھقروق < یدآ رب و ادیدش هلکا اذا ماعطلا مآز |
 نماز لوقت ردهنسانعم كيا هوفن زوسر نالوا هل وکشم ینالطبو قحو هرعذاذا |

 قوغوس تسب رجا كمدآرب و لطاب ماوه قحا یرداال اهحرط یا ةلک |
 ءذخا تح هفوج "الماذا درب همأز لاق : ردنسانعم تمرد بوپشوآ هاغدالق |
 هرعذاذا همأز لاق : رذهنسانعم قققروق یغدو هدننزو لیعفت ( مئزالا 13 لق |

 لاقت : زدهنشسامعم قلوا رفروق بویلکلب كن ندهنسنر هانیتحف 1 مآ زلا (

 فنك ( متزلا ) هرعذ :دنشا اذا لوهجاىلع مزو عبارلا بابلانم افآز نالف مز |

 هدنبزو لاعتفا ( ماهدزالا ) روند همآ شغروق بویلکلب كب ردغصو هدننزو |
 هرعذ دشا اذا لحرلا مآدزا لاقب .: راهنسانعم ققروف كل ندهتسنو ىا

 اتوص یا ةمأز تععس لوقت رد هنسانعم دیدش توص هدننزو هرم ( ةمأرلا )
 یتا لا : روند هکمصاو هکع هلئدش و ردهئسانعم هب۵و تحاحو ادیدش

 .داز یرادذدقم تیاتک و هنسانعم خیر رونبد هل و هبرشو_ هلک | ةدشیا هتمأز

 ردهتسانعم هلكو ةربخذلا یا ماعطلا نم كيم یا ةمأز هللاش روند ههربخذو
 هنزوسر كن آ یتعی ةلک یا ةمأز هیصعیام لاقب و ةماكب یا ةمازب یک املوقت

 ناردام روند همولوا شوخانو نیکرح هدننزو بارغ ( ماژزلا ) نلیا تفلاخ ||
 توملاق رونید همولوا نالواهج روفلوق یلع یکمولوا نالواهدنکشود هدنرادنع

 ربج هسشیارب ییهسکرب هلی رسک كن ەز ( ماءزالا ) زهجوا هب رک یا ماؤز |
 هلقمغص ییهراب و ههرک | اذا سالا ىلع همآزا لاش .: ردهنسانعم كلا هارکاو |
 رات ۵هراب لوق ىلع ردهنسانعم قعروق هدنرزوا كنهرای ناق بوشپاب هناق یسیرد |
 همد هتدلح قزل تح هزغ اذا ا مأزا لاقب ٩ ردهنسانعم ققلافاص بود |

 لاستقو ینوخ هدننزو یارغ ( یاژزلا ( "یر قح هاوادوا هیلعمدلا سو |
 و هزوک هلبرسک كناز ( معزلا ) لاتقیا یاوز لجر لاقب رونید همدآ |

 یا همز اونعط لاش رونید هبسنو بسحو كنيعق یا كز یف نومرب لاقب
 هج رر لاقب : ردهنسانعم باتشو هل هدننزو هلحرم ( ةنجزلا ) هبسحق |

 ندمالک نلیوس هحولزیک هلبنوکس كیجو یصف كناز ( ةجزلا ) هلجمب یا |
 كنلوم .ةيفلا ةملکلارم اگیشیا ةجز تعم لوفت روند هزوسز نالوا عوسم |

 هد هلع رونید هزکح زوسر هجزو ردندنلیبق هحاسم هرزوا ینداع یریسفت ۱
 یخد همز هکد عن ةلكىا 2 هجبز هیصعیام لاشو هس یا هجز هلععسا 3 لاقى ردتغل ۱

 رونید هنسیدنفصو هنسیدنقبا كناویح راسو كنوناخ ناروغوطو ردهانعموب | |
 رقنط هدننزو روبص ( موحزلا ) ةرحرب یا ةجزب هتدلو لاق یکهکزو هجز |

 |. موج سوف لاق روند هتنالوا هجولسب لوف قروب ن

 ی تا ترس شات ات نا



Y> 

 ۱ هلطموژرف لوفلع رواد هراّرمو ربفو روند هراغاط هدرخو :والعلا یا لیلا

 | هنم دعاب اذا اعر هرب همار لاقب : رد هنسانعم قعلفاربا ندهنسن ر و رونید
 ۱ هلزدنوک و روشد ید مأرازومه» هک ن روند هب وهآ نالوا قآ صلاخ دو

 هرشآ وهو رابلا نم مر قبدف لافب رونبد هننفو رخآ ردف هعنشواق لوک ارف
 ككمشنب بوشواف یرغا هلفلوکوا هراب هلاصف نارو ميرو ةللظلا قالشخا ىلا

 | كلود (عرو) ءربلل هخ منا اذا انایر و ایر میری حرا مار لاق : ردهنسانعم
 | ریعبلا لج مار لاق : رد هنسانعم نمغآ یروط هفرطرب یوب نالوا هدننرس
 لوف ىلع رونبد هبهصح نالف قاب هرکصئدکدردشلوا بویلزرغوب یهود و لام اذا
 ۱ : ردهنسانعم هل وط تعاس و رولیرو هباصق نیلزغوب هکر ونید هنکیک نالف هلسف

 هللاقب ؛ردهثسانعم هحردو هاب و ةلیوط ةعاس یا مر رابنلاوا لیللانم ىضم لاقب
 | یا لعفا تعرام لوقت رد هنسانعم لاوز و حار قلرا و ةحرد یا عیفر مر

 1 | هک رد حراش تحربام یا هنم تمرام و ناکلا تمرام لوفت و تح رام

  كنیرلهلک مادام و ناک ردندهصقا لاعفا مارام هدندنع كلام نإ
 عطق و یہا ردصوصخم هیفث یک رلنآ ردهنسانعم لازام و حربام ردندنناوخا |

 كيبن ردنداعسا هدننزو میم ( مر, ) عطق اذا هیر لاقب : ردهنسانعم قارتفا و

 | هلا هسحوتفم هیقوف یا ( مرت ) ردیسا كنهقنالپ رب مرر و ردندح مبرر نب
 هنپ هبرسک كنارو یعتف كيم ( همم ) ردبدا هدلب رب هدننلایا تومرضح
 ردعطوم رب هدیرفم دالب هلرسک كنار ( مر ) رد هدلب رب «دنتلیا تومرشح
 هبهبئش ینب هدهنیدم هلیرسک كنار ( هجر ) ردعضوم رب هدنبرق هوشدقم و
 هدنع كلذک ردهیحا رب هدنع هدننزو هرم ( هعر ) ردیسا یداو رب صوصخح

 دعقم ( مرلا ) ردیرصب یبا هلیعف كنار ( هب روا ) ردبا نصحرب
 . تب هلیسف لاجر قرهلوا نمادک اب و هفیفع هکرونید هنوناخ لوش هدننزو
 لاجرلا ثیدح بحس تناک اذا مرغ یه لاق هلوا رونلشوخ ندکلیا یدرفالو
 | ترضح "دلاو هکر د نار تنب مسا ینقب ردبسا نوناخرب معرمو ریغنالو
 | تیلعو همتا ردیمجایسا می هروکهننای هدرئاسب كفلوم مالسلاامیلع رداسیع

 | ۱ ردیرع شتهبلادنعو ردهنسانعم هللاةمداخ ردیناربع ظفلو ردفمصنم ريغ هیراتلع |
 |  داناذا هیلع عر لاق : ردهنسانعم قلوا نوزفاو ناز هدننزو لیعفت( ميرتلا (

 ردبرلسا عضوم یکیا هدننزو ناس ( نار ) |
 (ماۋزلاو ) هلینوکس كنهرمهو یعف كياز ( مأزلا ) (۰ ةمجعلا ىازلا لصف *) |

 | اماوزو امأز لحرلا مأز لاق : ردهنسانعم كلوا لافاقو یروف هدننزو بارغ
 | | لاق : ردهنسانعم كلبا لكا هتد ككي یماعطو ایحو تاماذا تلاثلا بابلانم



۳۹۹ 
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 سعث طع لزوک هل هاکلتا دبیقن هلا هدحوم یاب راضعب و ردنوص یسک
 "هکر بد حراش رولوا كعد سعشلا نا هلکلیا طب ءازرخ رلنععب و رولوا كعد

 مور كولم لوا هیمور نالوا هدمور و ردیسانب ناورشوت هیمور نالوا هدشنئادم |
 ردهنسانعمقلا هفلءهرخسم ییدآ ربهدننزو لعفت ( مورتلا ) ردیسانن سيمور نالوا |
 رونبد هکوېک نالوا هدنزغا كنهود هدننزو بارغ ( ماورا ) ا"ماذا هب مو رت لاق |
 كنیک ولوط هکهتن روند هننکلیكنیک شوب هلی كنار ( "یورلا) هتسانعم ماغل |

 - (یوروبا) ردندا رعشنیرخأتم"یورلاناوردندار عش كلامنیورورلربد عبر هننکلی |
 ردیدارجشرب هدننزو مان ( مارلا ) ردندباصا ریعنب مورلا وباو هدننزو یوط |
 هرومنیفیعن یک قنسج ناغایلصتم هلیئوکس كناه و یرسک كنار ( ةمهرلا ) |

 تعقو لاقب هدننزو لابح رولک ماهر و هدننزو بنع رولکم هر یعج روشید ۱
 قمردغایهمهر دولب هلرسک كنهنمه ( ماهرالا ) ماد فیعض رطم یا ةمهر

 یرلکددهمهر ( ةموهرلا ) ةمهرلاب تتا اذا ءاعسلا تمهرا لاق : ردهنسانعم |

 سابقةمهیم لقتالو ةموهرم ةضور لاقب رونید هرازغمو هبهجاب شنای روغي

 قحهروا هرزوا هراب هدننزو دعقم ( مه رلا ) ردکلک همهم ندماهرا هسا
 ردذوخأمندهمهر نانلوارک ذ رونلوا ریبعت مهلم هلفرح هک روید هباود قشمون
 هد ىلطي نیلءالط وهو مه رلا حرجلا ىلع عضو لاق یدنلوا قالطا ىئان ندنتعالم

 ( مهرونب ) ردشلبا ضبرعت هرلندبا عز برعم هلای یتفاقتشا فلؤم حرا

 شوق نایلوا یجوآ هدننزو بارع ( ماهرلا ) ردنطب رب ندع هلی كنار
 قیرآو نوز هدننزو باعس ( ماهرلا ) رد هنسانعم ربثک ددع و رونید هنعون
 رونید هنویق لوزهمو قیرآ هدننزو روبص ( موهرلا ) رونید هبیمجو هنوبق

 بلطلا فیعضقوچ ینالاقحا هاو و یددرتو نظو ةلوزهم یا موهر ةاش لاق |
 موهرلحر لاقب مهیلیا بلط هلماتهاو مزعیب ولطم ندقعاص لاقحا روند همدآ
 هنوک ر ندنشیورو هود هلتاصف ( نامهرلا ) "نظلا بکرب بلطلا فیعض یا

 ردنرابعندکیروب قرهروا هجوب هفرط کیا ندلازه و فعن هکر وند هشیوروب |
 هلا ماش هدننژو هنیهح (هیهر) ردیدا عضوم رب هدننزو نارکس ( نامهر )

 "یعمسا مهرواو هلی كنار ( یراغالا مهر وا ) رددا راکیپ ر هدننب هفوک |
 كرلار هیحرواو همرواو یحرالا مطم ناو یرعشالا سيق نا و یرافغلاو

 قترآ هلبصف كنار ( مرلا ) ردهاصت یسهلج رد رب یسکیا لوق ىلع هلی

 هکر دهنسانعم هوالعو لضف یا مرا اذه ىلع هل لاقب : رد هنسانعم هدایز و لضف
 رونیدههلضف هحرادقمرب نانلوامنضو هنغلاړا كند ییا هرکصندقدناچ هبهاد کوب |

 نم "باودلا ىلع لقا عرلا لاقب رونلوا ریبعت ربلز فرح یسراف رابرس هدیکر |



 هد هلع روئبد هنغشموب كفلوف مور و هبلط اذا امام و امور همورب همار لاقب
 هکر لا مور هدنحالطسا دبوجت لها و هنمضش یا هئذا مور باسا لافب ردنل

 اریز رد راک ندماعئا وب و ردنرابع ندهسلنخم هکر ح هجولزیک نالوا هدهلک
 نالوا نیبنیب هدهسیا هسلتخ و هبفخ واک رم روئلوا عاقسا هکر ح هدماعشا
 هکرح تسرد لصاطا رولوا تراشا ههکرح نامه یک یسهکرح كنز

 رکایهو :افتحم ةسلنحم ةكرح یهو مورلا ىلع "یرافلا فقو لاقب ردلكد
 یا ما رلا دیعب وه لاق رولک هنسانعم بلطم مار و میسن اسال مماعتالا نم

 هک رد هفئاط و فنس رب ندناسنا عو هلی كنار ( مورلا ) بلطلا

 یلنفل مور و ردرابعشنم ندنلسن مالسلا هيلع قحا ن وصیع نی مور

 مور مه و "یمور لجر لاقب یک یزو جز رونبد یور هدندرفع رولوا عج
 هبرق رب هدنساف هب ربطو هنسانعم ءارغ روند هلاقتون هلب كنار ( ةمورلا )

 :رد هنسانعم كمناکا هدننزو لیعفت ( مورثلا ) ردبسا وبق رب هدنبدم و ردیدآ
 : رد هثسانعم قلیف ردیا بلط یبهنسنرب یدآ رب و ثبل اذا لجرلا مور لاقب
 یبهئسنرب هنب هرکصندهنسن رب و "یشلا بلطب هلعج انا هب مور و انالف مور لاقب
 یش دعب یب مه اذا هأر مور لاق: رد هنسانعم قلوا هدنرکف لیصح
 رلردبا دارا هلیسهغیص هیئت هدراعشا یرثکا ردعطوم رب هدهداب ( همار )

 نوناخربهدروبنم عنعوم « املس نیتمارینلأست « لثلا هنم و هلرابتعا قرط یکیا

 هدلحم نایلوا یعفوم یدلیا هوفت یروزم مالک هلکلبا بلط منلش رب ندنرهوش
 نامور ردعوم رب لب كنار ( نامور ) روئلوا داربا هدقدنلوا بلط هنسن

 ىجا ردهقیدصلا ةشلاع ما ( نامورّما ) ردندباحتا هجغلنب نامور و یورلا
 كنار ( هیمور ) ردعضوم رب هدماب هلی كنار ( یمورلا ) یدبا بنز
 رد هبارخ الاح هک ردا ربهش رب ندنرلرهش نئادم هلیفیغخن كنار و یمن
 هرزوا یلقن هذادرخنا ردهیظح ةدلب رب ید هدنسهکلوا مور ( هیمورو )
 | || جرفجوا یاتسدب و ردیرادقمح“رف رب یلوط كنوشراچ یرلکدید یرازاب قواط
 | | ناکرزاب هدنآ و بولوا زفروک لوم ندرتاب هدنسهلکسا و رد هقاسم یرادقم
 | یرلهنیفستنبحاص هدنربره هک ردولتعسو هبنملوشرلناکد لواو ردراو یرلناکد
 تموقو و ردعارذ یرکب یضرعو ناسکس یعافترا كنبروس كن رهش و رروط

 هدنسهکلوا ایلاا رویم رهش الاح « هبذک هیلعف ابذاک كب ناف « هلغلوا ىلقن

 ینتمظع كب هدفلس ایفارغج باحعا اعقاو ردیهاکرارق ثكلاب هک ردبرلکدید هیمور
 ننه تحت یایو یرسک كنهمجح لاذ و یعغ كناخ هیذادرخ و رلردبا تیاور
 هو ردکعد یسیکریو شنوک یدبا دادروخ یلصا ردطوبضم هلاح هدرخآو ینوکس



۳۷ 

 ردیدآكنانن ر هدزاجحو ردبعا كنوبق هتهگ رب هدهکم و مه یا مر هبلقق لاقب رونید هیدن و مخ .نالزا هننووم همت كنار( مرا زا نوند 43 نما

 (ذم رلا) ردهدنس هکلوا زاربش, یعوجم ردیعسا هیرق شب هلف كنار ( مرر |
 روند هنغادود كناویح یلقنرط لانج ره هلرسکو یف كنار و یف كهم
 هکر دب رلکدید نادر ردبدآ تاس یلکنر زو هنوک ر هدننزو رار ( مارهرلا ) |

 رددآ كغاط رب مضرب دوخای هدننزو دفدف ( ممر ) رلرد یکحچ یآ هدنکرت
 همه (مامرا) هلیض كرلار ( ناتناغر نامر ) هدننزو مس ( مررلاةراد )

 ( مرحرتلا ) ردیسا یداو رب هلنيتخف ( مرلا ) ردرلعضوم ررب هللا هحوتفم
 اومهرت لاق ۶ ردهنسانعم قغای بوبربد بوحا رغآ هکلیوس هدنزو لزلز .

 رونید هشاعم فافک هدننزو همان ( ةمامرلا ) اوملکتب ۸ و مالكللاوكرح اذا
 ردهنسانعم كمرك كيك هدننزو لعفن ( مرتلا ) ةغلبلا یا ةمامرلاب یننک | لاقي

 حالصا بولیرجگ یرلکلی هلبخف كيم ( میمارنا ) قرعت اذا لجرلا مر لاقي
 ةعلصملایا مارح ماھس و مومرم ےھس لاغب 'ردمومرم یدرفم رونید هراقوا شفلوا
 (مرلا)ردهمرم یدرفم روند هنافآ و یهاود هدننزو تامهم (تامرلا ) شیرلا
 رد همار یدرفم روند هرلزق یسهبحاص اک ذو نهذ واتناطف و دشر هلنیتعع

 كب ردهغلابم هدننزو بار ( مامرلا ) ةسيك ىا مر راوحو ةمار ةبراج لاقي

 هتسب هلبا راهمغن بوخ و هزاوآ شوخ هلنیتع ( مرلا ) رونید هکیک شعروچ
 هنسانعم تادیحم تاینغم روند هنغاط یکنح انشآ قسوم نیلیوس رلیقرش و

 (منرا ) توص یا فیطل مر هل لاقی رونید هزاوآ و توص هلنیتعف ( مرا )

 مر لاقی ردیفدارم ندییارس هدیسراف ردهنسانعم قلرا هلبا رایکزا هلی كنار

 شکلدو شوخ یخدوب هدننزو لیعفت ( منرتلا ) هئوص برط اذا ار برطلا
 اذکو سوقلا و بدنجلاو ماجلا و برطلا مر لاق ردهنسانعم قلریا هللا رلکزا
 یزیت یلتسب هدننزو لعفت ( منرتلا ) هئوص برطاذا ارت هنوص ذلتسسا ام لک
 عجر اذا لبلبلا مرت لاقب : ردهنسسانعم كلبا كنهآ و هخن هلا رلیکزا شوخ

 ردهفلایم هکمدننزو هتوللعف ( ةتوغرتلا و ) هدسنزو هر ( ةغرا ) هتوص |

 » E هر هل لاقب روند هب هغ شکلدو شوخ نالوا هل رلبکزا لزيت یلتسپ

 نکرولیتآ هکرونید هاب لوش هدننزو توبکتع (.تومنرتلا ) مرت یا ةتومغرتو | 3
 نینحاهلیا تومن رت سوق لاقب هلوا یسیدرقنط ولهویش و شوخ یک هارت و هغت |[
 هدشسزو روبص ( مور ) رددآ تابت هدرخ رب لایق ( ةغرلا ) یرلادنع ۳

 :ردهنسانعم كلابلط هلیصفكيم (مارلا و ) هدننزو مون ( مورلا ) ردعضوم رب |

 | هخمتوط .كيلبا یولکک هلرسک كنارو ی كيم ( مرلا ) نونید هکبلیا |



۳۹ 

 مرا لاقب ۶ ردهنسانعم كماکلیا كبك مامرا و تسسحا ف تسحاک نیلا یدحا
 لجرلا مرا لاقب : ردهنسانعم قملوا شوماخو "ملا یا مرلا هيف یرح اذا مظعلا
 1 ٍبرا) لاماذاوهالا مرا لاغب : ردهنسانع كلبا ليم هباوه و وهلو تکس اذا

 | روند هکبک شعروج رولوا فسو و یدنلوا رکذ هکرد ردصم هدشنزو رم
 جانحم هاحالسا و تم م هلک هنهک راوبد ( مامرتسالا ) لاب یا یز یطع لب

 طئالا هرتسا لاقب ردبا بلط و توعد ینتمرم هللاح ناسل ا قلوا
 روند هنسهجراپ بیا روج هبرسکو هل كنار ( ةمرلا ) هحالسا ی اعداذا

 یلظفل لاب ندراهضسل هکربد حراش لاب لبح ةعطق یا ةمردنولا سأر ىف لاقي
 هزوک های ثاحراش یدلوا بل هلکنآ یعاش ما همرل اوذ ینا ردشلوا طقاس

 | زوئه هکیدیدراضعب و یدنلوا بیفلت ینبم هنعارمصم ٠ دیلفثلا ةمر قاب ثعشا «
 هک رب نکردبک هبنکم بو رسک هننادرک یبانک هلابیا یکسا هچراپ رب نکیآ لفط
 | هدنراپد دج همرو ردشلوا بیفلت ثعاب ییدلبا شزاون وید هءرلاوذ بوروک
 | هکر ولوا هاک رولوا بسنم رایاج و رلهرد هجن اکا هکر دیعسا كەوا كو رب

 | بیرطا "الا ىي ىب لک ۰ للملا هنمو رارديا فیفخ ىن
 | رلپدلیا هوش یرورح لثم ندنناسل كنهوا نانلوا رک ذ رابرع ینعی * ینیورپ هناف
 ۱ نکل رارروعاهحزآ هحزآ اکب یبوص مرلهرد نالوا بصنم اکب ینعی مدالوا عیج

 هنلا هم"رو ردمواعم لثم برمضم رردناق هبوص ینبهرد كوب یرلکدید بیرح

 | |[ دوسلوا ریبعن وغو په هک ردهنسانعم هیلکلاب و هلملاب و هنسانعم هبج رونید
 ۱ روم هدکدتیا عج بو یلغت یمهح راد بیا روج رب هنوب كنهود رب هسک رب

 ۱ هنسانعم هلکو هنلمحت دعب نم رایدىد ەتەر هيلا هعفد هلکمر و هب یرتشع ید ییا

 | هلرسك كنار ( ةمرلا ) هنلمج یا هتمر هللا هعفد لاق یدنلوا لامعتسا

 | حراش هنسانعم هیلاب ماظع رونید هرلکک شعروج و یدنلوا رک ذ هکر د ردصم
 ع رداع رایج ندادرفح هعرا ارز ردقلوا ینابلا مد نو با وص هکر بد

 ) | جاغاو روید ههجعرق ولتانق و ةيلابلا ماظعلا یا مرلا يحم هللا لاقب هدننزو

 ۱ (مرلو) هدننزوباتک ( مامرلاو ) هلبصف كنءمه ( مامرالا ) روند هندروق

 تبونو و لاب یا مرو مامرو مامرا لبح لاقی و ردبرلعچ كەمتر هدننزو بنع
 | هک روید هکک شعروح لصالاق هلرسک كنار ( مرلا ) ردنديبق قالخا

 | رلردیا دام هنسن ناوارف كب بودبا رک ذ هلیلتغل مط رلبم و رولوا بارت
 | ءاملاوا سبایلاو بط رلاوا یربلاو یرحلب یا مّرلاو مطلب نالف ءاج نولوق
 | وص لوق ىلع رونید هبهنسن یکیدنک بورتوک كيوص و ریثکلا لالابوا بارتلاو

 نالوا هرجا كيک و رونید هنسبتنربق كنسهلوقم قلزاس و قلتوا نالوا هدنزوب



۳۱۰ 

 نوجا غدل ماد بولوا مارب ندرلنالپ عیج هکرونید هنالب ولرد رب هدننزو رجا
 كکرا دوخای رونید هلال هحالآ ولهراق ولفآ لوق ىلع ردبا وعسح ینعسق ناسا

 رب ندنسهلیبف بلغت راو نغد ءافر روند ءاشقر هدشّوم رونید هنالب هحالا ||

 دشر هدننزو هنیفس ( ةيقرلا ) روند متارا هنتعاج روند ههلیبق كحوک ۱

 لاقت روند هن وناخ نامطخ نالوا روما هردم و هر دمو راذکراک یلها تناطف و

 مقر تل هصیج ردنداسا هدننزو ربز ( مقر ) ةزو ةلقاع یا ةیفر ةأرا

 بوردکرب ییهنسن رب هلئوکس كفاکو یصف كنار (کرلا) ردندرد باما ||

 اذ' لوالا باسلا نم اكر *یثلا ٩ لاقب : ردهنسانعم قمغب هرزوا یر یرب

 یر یرب هدننزو بارع ( ماکرلا ) اموکم اماکر ریصب یتح رخآ قوف هعج
 ماکرک اماکر راص قتح هکر لاقب روئلوا ریبعت نیغب هکرونید هبهنسن شلخب هرزوا
 ماكر عیطق لاق روند «یروس كوو روند هدولو شلوا تاق تاق و لمرلا

 یا مر باصس لاقب رونبد هباصم شفلناق یخد وب هلئبنعف ( را ) منت یا

 بولیغی تاق تاق هرزوا یرب یرب هنسن رب هدننزو لاعتفا ( ماکترالا ) ماکر
 ضعب قوف هضعب ىنعي عقحا اذا "یبلا ركترا لاقب : ردهنسانعم قعثفص

 رونلوا قالطا هنسهداج زود كلوب قیرطلا مکترم و ردلوعفم ےسا ( یکترلا (

 هنڈاجیا قیرطلا ےکترم اذه لاقب ردشفلوا عج هدنا یرلهبعش و عورف ئاس هکایوک
 عج هدننزو لعافت ( کارتلا ) رونید هنسهموک قحلاب هدننزو هفزغ ( ةکرلا )
 (مرلا) عقجا اذا *"یشلا کارت لاق : ردهنسانعم قعشفص هرزوا یرب یرب بولوا
 شلو للخ هلیعف كنار و كيم ( ةمرلاو ) هلدددضت كيمو یعف كنار

 هم و امر همر لاق رونلوا ریبعت قمراکوا کا كلبا حالصا یهنسن
 جاغا هل رغا ناویح یسهلوقم یجک و نویق و هحصا اذا لوالا و یناثلا بابلا نم
 تلوانت اذا ةعهبلا تمر لاق : رد هنسانعم قمالتوا بوهرواق ینرلحوا كنب رقاد

 همز و مرو هلكا اذا ؛یثلا مر لاقي : ردهنسانعم كليا لكا و اهب ناديعلا

 نم امر و همر یظعلا مر لاق : ردهنسانعم كيروج كيك ممر و هبرسک كنار ||"
 ینرحواقاد هل زغا هی یخد وب هدننزو لاعتفا ( ماغرالا ) یلباذا یناثلا بابلا 1

 هود و اهمغب ناديعلا تلوانت اذا. ةيسلا تمت زا لاق : ردهنسانعم قمالتوا بوكح | "

 لاقب : ردهنسانعم قلوا غلب هنسهحرد قغلفو هلا لا ادا یکروا یسیرواب

 یخدوب هلبرسک كنم ( مامرالا ) اسم همانسل دجام لوا وهوآلیصفلا را

 هللا لوسر ایاولاق ثیدحاق و یلباذا مظعلا مرا لاق : ردهنسانعم كعروح كيک

 تفذعفتعراهلصا تیلبیا تبرض نزویلع تمرادق و كيلع ءانئالص .ضرعت فیک ب

e 

 e ن ن ی ی و:



 هدفدلاج یمسا ندنرتفد ولنامرف هدنروهظ یوفع كنەسك ولئامرف ر الئم هدنشب

 نیفرث یا ندرتفد هدنعوفو لولح و ردندلببق وب یرببعن نوا نیفرت یدیق
 | .كسلکچ عوفیم هدنراپجون ؛رکذن كلذك ندنراهجنزور رکاسع ةاضصف و یثثوا
 | لمج جارطا ناوبد لهال ةمالع یه و نفر یا بناکلا خر لاقب ردند4»ج وب
 باسح هیف عقب البک شیب هلا مه وتب الثل تانابسلا و تاعیقوتلا و عافرلا ىلع
 | هدوہب هسک بضصغلا دیدشر رابرعو روئلوا قالطا هلق هدننزو ربنم ( غرلا )
 ۱ راریدكئرع فذق و عفنرا و عفط و الغ و كف ینط هدفدمئاط ینبصغ و شخ

 ] راردبا هبانک ندبضغ نایغط یتسلوا غباز ندرطسم بودبا نایفط یلف هک ابوک
 | ذّباد لاقب هلوا شالغاد ولیکرچ یراقایا هکرونید هبهناد لوش ( ةموقرلا )
 | موفرم شحو راجو روث لاقب و تابک طوطخ اهغاوق ف تناک اذا ةموقرم
 | تاب هموف و هلوا یرلیکرج هابس هابس یقلخ ینعب داوسب اهططخم یا میاوقلا
 | ( ةغرلا ) هلوا تاب هجالآ هجرادقم رب كربس كريس هکرونبد هرب نالوا یلبلق
 دوخاب هننباج رب كنهرد و هنسانعم هنعور رونید هرازنج و هبهجغاب هدننزو هرم

 | (ذغرلا) رونید هنابن یرلکدبد یجموک هبا و رونید هنر, نالوا مت یبوص
 ] عا كنیرللا کیا كراوط هدننزو نانرمت ( ناتقرلا ) ردیدآ تاب رب هلاصف
 | نا لوف یلع رولوا لباقم هنیر یرب هکردهرهم کیا هیبش هفنرط هدنرلزوب
 ] ادي ندقلغاد هکرونید هبناشن و رثا کیا شلبا هطاحا ینرلتا قحاب كنبسق
 | بیرف هنیرازوب جا كني رللوق كنسق تآ هکردهرهم ییا ندنآ دوخای ردشلوا

 | رعح كفلوم ردنرابع ندنانرعاج دوخای نلوا یون هدنرارزوا رولوا هدنرلرپ
 | رددب ّوم یریخا یانعم یلوق رابلا تسا نم نینخرلا منعوم نانرعاج هدنسهدام

 زا هبهاد و تفآ هلنیتعف ( غرلا ) رونید هرازنج ییا هدنسهیحان ناعص نانقر و
 | (غرلاموب ) ردیوسنم هباروا تابقر ماس ردبدآ عتصوم رب هدهنیدم و ردهنسانعم

 | قوچو روند هبهیهاد و تفآ هدننزو فتک ( را ) ردفورعم موب برعلا نیب
 ] ریما (قرلا ) ریثکلاب یا غرلبو مغرب ءاج لافب ېک خر رونید هبهنسن
 | ] كنفهک باحا و ردبسا یسرف كنهصبا و نی مارخ و ردیدآ عضوم رب هدننزو
 زا دوخاب ردبسا كنبرلبلک دوخاب كغاط نالوا یرلهراضم دوخاب ردیسا یرق

 ر شلزود ندصاصر دوخاب ردبعسا تنهرخحص دوخای كنهرد نالوا یرلهرافم

 ندیدنک و یرانید و یرلاسا و یرلبسن كفهک باصا هدنا هکردیسا كحول
  وزاب مقرو ردشفلوا شقن یرلهصق و یا ككلم یرلکدتیا رارف هافوخ
  ییفر باما راضعب هکربد ېجرتم روید هحول و هدیوید ینعی هناود قحهزای

 إإإ ( خرالا) ردطوسبم هداني ریسفت یمدصق رلیدلیا ریسقت هلا رلهسک هقشپ



۳۳ 

 قلموق ر و روند هموق قشراق هلقاربط لوقیع روند هغاربط قاشموب هدننزو

 شومارف و كرت ینآ بودیا عازن هلبا هسکرب هدننزو هلعافم ( ةارثا ) ردیسا
 یعشلقاربا ندمدآ ریو مهرجه و مهذنا اذا مهغار لاق : ردهنسانعم كلتا
 مهار لاق : ردهنسانعم كلبا بلند و هنع دعابت اذا هغار لاقب : ردهنسانعم

 ) غ رتلا ) هبضا اذا هغار لاق : ردهنسانعم ققلراط یدآ رو مهاداع اذا

 بضغتاذا هيلع مغرت لاقب : ردهنسانعم كم لا ادب قلنغراط همدآ ر هدننزو لعفت

 یاخر و رونبد هبهشوک رکح هکردتغل هدنظفل یاعر هدننزو یرابح ( ییاغرلا )
 هکرونبد هتفلتروغو رکحقآ و رونید هنورپ و ردیسا تاب رب هکردتفل هدنظفل

 هرب كحهدیک هلیصف كنبغ و ىم كيم ( یغارلا ) رونلوا ريبعت خد قالترق
 كنعیلام لوقت روند هر قحاحف و ابهذم یا اغا رم ضزالا یف دحو لا روند

 [ اريك اغار ضرالا ف دجب ] یلاعت هلوق هنم و حراشلا لاق برهم یا مغارم
 هراصحونصح مغارمو هنم بضغی نا همزلپ ارکتم یر اذا هيلا بهذ ابهذم یا

 (ناغر) برطضلایا مغارلا ف عقو لاقب رونید هبارطضا عقوم و روئلوا قالطا
 ( مغر ) ردعضوم رب هلبعت كنار ( ناجغر ) ردیسا لجر رب هدننزو نامش
 رب صوصخم هرلبرع هدننزو هلحرح (فمغِرلا ) ردیسا لجر رب هدننزو ربیز
 لوقت روند هثبش نالوا هاود و بولطم هدننزو همام ( ةماغرلا ) ردیدآ بعل
 قمزاب وزا هلئوکس كفاق و یصف كنار ( قرلا ) ةبلط یا ةماغر نالف دنع ىل
 هطقن هیوزای و بنک اذا لوالا بابلا نم اغر غارلا مغر لاق : ردهنسانعم
 هني و همجعا اذا باتكلا خر لاقب : ردهنسانعم كلی نيب هلبعصو بارعا و
 هرزوا یاس كحراش ردهنسانعم قل ططح یو و ردذوخام ندنو ییاسح خر

 كما مین هحالا یلقوبج لوب لوب یو ةالح ال وا ردلقحم ییانعم هنوک چوا وب

 كنسهزادنا و یتساجم هنفرط رب الا كليا رلیکرح نوعا ناشن راناکرزاب اینا
 هیهادو تفآ رو هططخ اذا بوثلا عر لاقب : ردبرلانعم كما مسر ینددع

 زدیساكشاغ هحالا یلقوبج دیشج ر و ةيهادلاب یا مرلاب ءاج لاقب : ردهنسانعم
 ردندنسنحشاق یرلکدید درب دوخای روند هشاخ ینطق جوسنء هلا رخ لوق ىلع

 خر و دوربلا نموا "نا نموا یشولا نم ططخح برض یا قر هيلع و ءاج لاقب
 یانعم جوا هللا مغر هدننزو لیعفت ( ےقرتلا ) رکذیساک رونید ههئسن قوج
 یرلناک یریم ناوید هکردهنسانعم نیفر و هقر یتعع هقر لاقب ردفدارم هدلوا
 هنسانعم كلا ناشن هلا هصوصح تمالع هنبرلرتفد تانابسح و تاعیقوت و عاقر

 هبهجانزور ینروص كنآ هکات ردنرابع ندکلتا لاطبا هللا دوست یلحم رب هکرد |
 ناتک ناوبد الاح هبفلوا لاخدا هباسح ندهرکص هل بنظ شوا شیبتو لقا

 و تی تا ھی



1 ۳۲ 
 ۹۲ و س

 | ندننورب كنوبق هدسننزو لبعفت ( ميعرتلا ) ذعا ىا موعر ةأرما لافب روتید
 ۱ كنار ( مع را ) اهماعر حسم اذا :اشلا معر لافب : ردهنسانعم كلبس یو ناقا

 یفید هبرسک كنار ( معر ما ) ردبسا نوخ ر و روند هنغاب جا 4 رسک
 | ردندیماساهننزو رییز ( میعر ) هدننزو نارکس ( ناعر ) ردبهبنک كنالنرص
 هرم ( ذثرلاو ) هلبوکس كنهمجم نيغ و یال تاکرح كنار ( مغرا )
 | ىلع كلذ تلف لوفت ردرلسا ردنرابع ندقماناشوخ هکردهنسانعم هرک هدننزو
 | ردصم هلبئوکس كنیغ و یف كنار ( مغرو ) هنم هرک ىلع یا هنغمو هغر
 | اغر هنر و هر لافب : ردهنسانعم كمروک هبرک بوبهلشوخ ندهنسن رب رولوا
 | یا مغرلا ىلع ىقلا لافب رونید هغاربط مغر و ههرک اذا لاثلا و عبارلا بابلا نم

 نم اغر هغر لاقب : ردهنسانعم قمردنوط یکاروز دمدآ رب یشبا رب و بارتلا
 ۱ استر نالف فنا مغر لاقب : ردهنسانعم ثراقح و لذو هرمسق اذا ثلاثلا باباا

 | یا ءارلا ةثلثم هل فنا مغر لاقب و ردندنباب هبانک وب و لذ اذا عبارلا بابلا نم

 | هدنر دقت هللا سال لوق هلو ردندسماخو ندشلاو ندعبار باب ییعب هرک نع لذ

 رب مغرو ردکعد یدلوا ردبا عطاون و لذ قرهیفاشوخ بویقسیا مسفن هلغلوا

 یا هنر لوفت ردهنسانعم كلشيا شيا رب نوجا ریدکت و لیلذت حم یدآ
 | ویو رونید هغاربط ید و هدننزو بارغ ( ماغرلا ) هغر ىلع ايد تلعف
 رد همهم هکردهنسانعم ماعرو بارثلایا ماغرلاق هاقلا لاقب ردعونعوم هنانعموب هام

 كمروسهغاربط هلرسک كنز ( ماغرالا ) ردهثیدر تغل دوخای رونید هکوعس
 | یدتا راسکاخ كب ىنعي بارتلاب هفصلا یا "لذلا همرا,لاق : ردهنسانعم
 دونشوح یمدآ رو ردهدزنابز یریبعت یدنروس هغارط ینور ید هدرج ااطسا

 | هدارو هکرید خراش هطخسا یا هغرا لاف : ردهنسانعم كليا لاحصغ بوبتا
 | هغداو هللا هغرا و هطضسا هغرا و هدراذخأم لصا ارز ردراو هخهن شیوشت
 لیلذ هکردقغرارق زوم هکردهنسانعم ماندا ماغرا و ردشثم هدنناونغ هدوس
  دعقم ( مغرلا ) ههحو دوس یا هغدا و هللا هغرا لاقب ردهانک ندربقح و

 اس (میغرتلا ) روتلوا قالطا هنورپ هدننزو سلجم ( مغرلاو ) هدننزو
 | لات : ردهنسانعم كليا اعد وید نوسلوا ریقح و راوخ هدنقح كمدآ رب هدننزو

 1 زو دارج ( ءاغرا ) عابا مغاد مغار مهلوق و اتر ار هل لاق اذا هغر

 | هننول كنندب رثاس هدنجوا كننورب لوق یلع رونید هنوبق نالوا قآ یجوا كنئورب
 | فلاخ نولوا ضای اهفنا فرط ىلع ناک اذا ءار ةاش لاق هلوا نول فلاخم

 | اشاد,هکرونید هبیراق نادا و برىشم دب هلبرمسک كيم ( ةماغرلا ) ابدب راس
 | باعت ( ماغرلا ) اهلعبل ةيضفم یا ةماغرم ةآرما لاقب هلوا ردبا باضغا تجوز
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TAY 

 هنمجورخلا ىلع ردقب مل اذا مالا هيلع مطترا لاقب و مطتراف ما ىف همطر لاقب
 جدزا اذا ؛یشلا مطترا لاقب : رد هنسانعم قلوا مکارتمو جدزم هنسن رب و

 جسلایطت را لاق : ردهنسانعم كلیا سبح بوبلیا عفد یبهیعیبط "هلصفو کارت و

 لاق :ردهنسانعم كما هلضف سبح ید وب هدننزولعفت ( مط رتلا ) هسح اذا

 نالوا هرزوا تنراقمو موزل هبهنسن ر اباد ( مطارلا ) هسبح اذا میسلا مط “رت

 سبح هلرسک كنهمه ( ماطرالا ) مزال یا هل مطار وه لاقب رونید هثبش
 لاق اک ستا اذا لوهحلا ىلع ريعبلا مطرا لاقب : ردهنسانعم قوا فیقوت و

 لجرلامط را لاقب : ردهنسانعقلواشوماخ و ینالثلا نم لوهحلا ىلع ریعبلا مطر

 سابتحا ردسا ندنلوا یانعم كماطرا هدننزو بارغ ( ماطرلا ) تکس اذا
 ةأرمالاقب رونبد هئروع قحهراط یجرف هدننزو روبص ( موطرلا ) ردهنسانعم
 ردشلناناس هلا ج رفلا هعسا و یشات ندنمهو یرهوح زاهلا هقیضلا یا موطر

 ةارما لاقب رونبدهتروع نانلوا ریبعت قلصاو روند هبهقا قحهراط یجرف كلذک
 تم هک رونید هشيا راوشد لوش هدننزو هفرغ ( ةمطرلا ) ءاقتر یا موطر

 (فموط رلا ) هیلوالباق یجءرخندنسهدهعهلرب یبشعو لیهست یتعی هبفلیب یهحو
 ءوسب ةيمم یا موطرم اما لاقب رونید هتروع نالوا هموبتم هلا هعینش لاعفا

 یا ماعرلا اذهام لاق روند هغمقب هکید هکید هتدح هدننزو باص ( ماعرلا )

 هکومس ناقا ندنرلنورب كنمسف نویق و تآ هدننزو بارغ ( ماعرلا ) رظنلا ةدح

 هبوحا رولک هعرا یعجج رونلوا قالطا یغد كناويح راس ردعا لوق ىلع رونید
 ندننورپ ندنعیدلقرآ بوشلنوز كب نویق رولوا ردصم ماعرو هدشنزو
 | اذا ثلاثلا بابلا نم اماعر ةاشلا تعر لاقت هنسانعم قلوا راقآ كوع

 ماعر هدشنزو همارک ( ةماعرلا ) اهناعر لاسف اهلارزه دتشا
 اهلاره دنشا اذا سماخلا بابلا نم ةماعر ةاشلا تعر لاقي : رد هنسانعم

 بوروط نوجا تنایص و ظفح یهنسن رب هلیصف كنار ( معرلا ) اهماعر لاسف
 كشنوکوهاعر و هبقر اذا لوالا بابلانم اعر *یثلا معز لاقب : ردهنسانعم كزوک ||

 بقار اذا سشلا معر لاقب : ردهنسانعم قلوا رظتنم بوکید زوک هنو ٍ, ۱

 نویز یلکوعس ینورپ هدننزو روبص ( موعرلا ) ردیدآ كغاط رب معرو ابتبوت ۱

۳ 

۱ 

 سفنلایا موعرلا مرکوح لاقب ردیناسنا حور هکردهنسانعم سفت و رونید هتوبق
 یا موعر ریعب و لحر لاقب رونید هناویح و ناسنا شل وز بویلقرا كىو
 ) ةماعرلاو ( هدننزو یرابح ) یماعرلا ( ردسا نوناخ ر و لارهلا دب دشلا

 هشوک رکح هکر ونبد هب هدایز نالوا هدرکحب یماعر و ردیدآ رصد 5 هدننزو همام

 هبه وب كزا و مرورت یک هذولب یند هلی كنار ( موعرلا ) رونلوا ریبعت



 شرالا «مضر لاقب : ردهنسانع» یەروا هر یی هنسن ر اپ یهسک ر و هح رەب ال ۱

 | یک ایف لوش هدننزو باتک ( مانعرلا ) ردعسوم رب هدلحم مان یرفلا یداو |
 هعلف رونلوا بیئرت و مضو هرزوا یرب یرب هدرلانب هکر ونید هراشاط یظع |
 ماضرلا و مضرلاب هراد یب لاقب رونید ید مضر یک یراشاط یربا كنب لوراب |

 قیص یرلیدآ هاتف ( ناعخرلا ) ضعب ىلع اهنعب مضرب مالظعلا روضصلپ یا |
 | ودعلا براقت اذا انار لجرلا مضر لات : رد هنسانعم كلی قرات ینیص |

 | كوب يک ایق ( موضرلاو ) هدننزو ریما ( مینعرلا ) شعب ىلع هضعب رجلا ییرب |
 رضصلاب ینبم یا موم و منصر هءانب لاقب رولوا فصو هبانب شلباب هللا رلشاط ۱

 ا هروماچ یدآ رب مطر هروک هننايب كحراش هنم جرخمال ما یف لخوا اذا لوالا |

 :ردهنسانعم قلوا راتفرک هشيا لکشم رب نالوا دودسم تاج قرط عیج هدنزو |

۱ 

۱ 

۱ 

 ۱ من رلا تاذ ردیدآ عموم رب هدنسلحا ون ءاع و ردیدآ عنحوم وب هد قوقش ۱

۱ 

۱ 
۳۱۰ 

 كمربکهلوب نصف نالوا هدنفلارآ غاط هلیعف كداسو كنار ( مسرلا ) هنسانعم
 قیضلا بعشلا ىف لخد اذا لوالا بابلا نم امر لحرلا مد لاقب ۶ ردهنسانعم

 | یضآ ینکشا كراوط و كناسنا هلئوکس كنهمجحم دام و یحف كنار (لریس را )
 هودع لفن اذا یفاثلا بابلانم ار لا مر لاقب + ردهنسانعم قلوا دنک و

 | ردهنسانعم كمروس بوکوسیرب نوجگاشبا یسهلوقم تك | نیکاو ةب"ادلا اذک و
 مآ یک شاط هدنسهناخ مدآرب و هوح و عرزلاب اهرانا اذا شرالا مر لاش
 طة اذا هنپ یف مضر لافب : ردهنسانعم قهروئوا بویمقج هرب رب بوشود

 | ندنرپ شوفو ردنغل هدهلنبتغف رکذ یساک ردهنسانعم مار مضر و اب هر اذا
 | هللا هلابز مضرو تن اذا ربطلا تمر لاق : ردهنسانعم قلوا تبائ بوبمادلغ

 ۱ یریایربا نکرروب هکر ونید هبهود یوق e لوش هدنزو ربنم ) مضرملا (
 | ناک اذا ےضرم ربعب لاقب هلوا رات آ هرزوا كنبرب یرب بوبراچ هلرافایا یرلشاط

 | ( مانعر ) ردبعا كشوق رب ردرغصم ندنظفل منعر هلبع كنار ( مینحرلا )

 | هنملیلقیاتبنممانعرلاقب رونمدهنابن هج زج مانمر وردیدآتابنرب هدننزو بارغ
 | |[ نالوا ررونوا بوکوچ الاد بویمادلغ ندنسهوب السا هدننزو هرم ( ةمضرلا )
 ۰ ا رع لاش روند هب هود دنک زآ کشا هدننزو نالس ( ناعخرلا روند هشوق

 |  یورخو تاج یدآ رب هلینوکس كناطو یف كنار ( مطرلا ) لبقن یا نامضر
 8 بلا نم امطر همطر لا : زدهنسانعم كلبا راتفرک هبشيا رب نابلوا لباق

 | مات یرکذ مطرو یبا ردعرفتم ندنا هرئاس “ناعم ردعونعوم هنسانعم قمالوب
 | کت اهعکن اذا ةأرلل مطر لاقب : ردهنسانعم كلا عاج هاسیهجو كمردشلرب
 لاعقا ( ماطترالا ) یر اذا هحلسب مطر لاقب : ردهنسانعم یتمرقج و هرک ذ

 ۱ حس 5 . < جھ
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۳۹ 
 پوکولط ېک مسور یخد وب ( موسارلا ) رونید هبهنسن كحهریو الج هنوتلا و
 هدتیلهاج نامز هلیعف كنار ( میساورلا ) رونید هباغټ قحمروا رهم هنزغا |
 هرزوا هیلهاج عانواو ماکحا هدنر لس دا روند هراباتک .یرلکدلیا لامعتسا ۱

 یرلتعیرمش بتکو هوا بتک هلفمالوا یباتک رلنآ ردرلباشتک نالوا لوادتم
 یدا اردا لابعا و لع هدکنآ و بیرت باتک سعب یراابلح تدا بویلوا ۲

 مار ءاملاقب : ردهنسانعم یراجءام ) سا رلا ) یک باتک یرلکدد راما دوب ۱

 مسر یشم هل لاقب رونید هشیوروب فیطلو لزوک هلنیتخف ( ےسرلا ) راج یا
 هنوک رب صوصخم ههود ېک سر هدننزو ربنم ( سرما )۰: قلا نیست ا

 ردیشیورونالواهلتعرمس و تّدِش قرهصب كبك ینراقایا دارم روند هشیوروب

 لاقب رود هبون هحالا شوا جن وللقو ولفوبچ هدننزو مظعم ( مس رلا )
 هک ر نوکر هدنن زو روبص ) موسرلا ( ططح يا سرم بو هبلعو ءاج

 ةليلوام وبريسلا ىلع یس ناک اذا موسر رعب لا روند هبهود نالوا رروب لصتم
 لاش : رد هنسانعم قمزای وزای هلئوکس كنهمجعم نیشو یصف كنار ( ےشرلا (
 یمرخ هلا اعم یرلکدد مشورو بتک اذا لوالا بالا نم اشر هیلا مشر

 مسور ( مشورلا ) مشورلاب ینعی هح اذا ماعطلا مشر لاقب : ردهنسانعم كلرهم

 ردیفداموهدننزو موسار ( موشارلا ) رونیدهنسهتخف مشر هک ردیفدامو هدننزو
 زوننه و رود هغتمارق نالوا هدنسهرهح كنعسف نالترص هلننتعف ( ےشرلا (
 روند هنخشالب و هنبرا روغي نالوا هدرن و روند هتان شمالشب هکلیا روهظ

 رولوا ردصم و ردتغل هدلنوکس كنبش هدنو ردهنسانعم هناشن و رثا اقلطم و

 اعتر لحرلا مشرلاقب هنسانعم قلوا دنمهرمث و صیرح هنرزوا بویلقوق ییاعط |
 نالواقتمارق یسهرهچ هدننزو ءارج ( هاعشرلا ) ےشرا راص اذا عبارلا بابلا نم |

 ) میش رتلا ( مشر ههحو یف ناک اذا ءاعشر عبط لاق روند هنالترص یثید

 اذا لحرلا مشر لاق : رد هنسانعم قمزای وزاب یند وب هدننزو لیعقت |
 :ردهنسانعم كلرهم یباق ولطرب هلا مثوز هلرسسک كنءنمه ( ماشرالا ) بتک

 هروک ندا روهظ زونه یم ودآ و مشورلب همانا نخ اذا لحرلا مشرا لاش م "

 جاغآ و تعرف ےشرلا تأراذا ةاهلا تعثرا لاق : ردهنسانعم قمالتوا بوروک یا ۱
 قفاج هحهتسهآ تكشعت و قروا اذا رحألا مشرا لاقب : ردهنسانعم قفار ۳

 قرن قوا E ( مشرالا ( مش وا اذا قربلا ےشرا لاقب : ردهنسانعم ۳

 نوکشود ههرش و صرح بویلقوق یاعط و رونید هثیش نالوا شقتنم و هجالا ق
 حودع ربغو هیلعص رخ و ماعطلا شتي ناک اذا مشرا لجر لاقب رونید همدآ نالوا |"

 بلک روند هکیوک و مومذم يلف یامشرا ٹپغ لاقب روند هرومغی هحزآ نالوا |"



۳۰۸ 

 موسر و هدننزو سلفا رولک مسرا یممج ېک یل بارفلاتح تنهاخ نالوا نارو |
 نم هل سم هلام یهوآ اهایافوا رائالا یا رابدلا موسز تفع لاف هنم و رولک
 ناشلو را مهر نالوا لوادنم هثسانعم تداع و فرع و هوبش هکر د حراش را الا

 ربارهرب بودیا باب و بارخ یرب رب هنداح رب رولوا ردصم مسر و ردندنسانعم
 اهافع اذا لوالا بابلا نم اسر رايدلا ثیغلا مسر لافب : ردهنسانعم قموق ینرا

 لاقب : ردهنسنانعم كلبا ما هللا هنسن رب همدآ رب و ضرالاب اقص الاه رثا قباو

 زدبانکن دکلوا هکرد هنسانعم لو دیدبا هرجیا شرا و هبهما اذا اذک هل ےسر
 پنکهنیعم ؛هفیظو ینعب موسر نوجا هسک رب و ایف باغاذا ضرالاف مسر لاقب
 لوا هروک هنناب ٌتاحراش بک اذا اذک ی ع مر لاق : ردهنسانعم كلا نيبمت و

 (ےسرتلا) راربد ید میسایع هلغبفخ انیعب رد ےسارم یعجج روند موسم هب هفیل و ۱

 لاقب .: ردهنسانعم كلبا رطظن هنبرنآ و هناشن نالف یاب كتهنسن رب هدننزو لعقن
 هنهوهفم بویوفوا ینسهلوقم رامشا و بونککم و اهموسر یلارلظن اذا رادلا سرت
 هذه مسرن مالا ةغبصب لوقا ردلمتسم هنسانعم كلا تقد و ناعما یک کرک

 هل نش و روز هرب هود هدننزو میمر ( سرلا ) اهرکذنواهسردا یا هدیسفلا
 بالا نم ايسر ةفانلا تسر لاعب : ردهنسانعم كلنا ربثأت هدرب ینابط هلغمصب
 یرلکدید لپمذ هکردهنمانعم كبرزب هنوکرب یعسق هودو ضرالاق ترتا اذا لوالا

 بابلا نم ایسر ربعبلا مسر لاقب ردبا ریثأت هرب یرانابط هکرولوا هدایز ندکعروب
 هدلب مان ریه هک دیتا ثاذ رب ندباصا مسرو لیمذلا قوف راس اذا یننلا |
 روز هیدود هلیرسک كنم( ماسرالا ) ردندنتعاچ سیقلادبع ونب و ندنسیلاها |
 تعسرالوقت ردهنسانعم كمردتبا ریثأت هدرب ینابط بودنکح هلدشیرب هلکمرو |

 ییدلیا یا كمدآ رب هدننزو لاعتفا ( ماسنرالا ) یه تععرا لقنال و ةقانلا

 لثتم اف هب هما یا مست راف اذک هل مسر لاق : ردهنسانعم كلیا لاثتما هبهنسن |

 مترا لاقب : ردهنسانعم كلبا اعد و اصلا و ذوعت و رییکت هنعاکرد ناعتم یادخ و ۱

  رونید هبهیهاد و تفآ هدننزو رهوخ ( مسورلا ) یعدو ذوعت و هلربکیایلاعت هتل |
 3 هن2غاپوک ولط هلکنا بوزاف طخ ییا رب یک ماخ اک هکر وتبد هافت لوش و |

 | چ هلکنآ هلفلوا یشقن افت هکر وند ههتخ جوک لوش كلذ رلرروا رهم |
 مشر اکا هدراراید مزب اعقاو هلا همجعم نیش رونید ید مشور رونلرهم نمرخ

 لات و یلپاوق كجو ندنغابق پوک رارید یدلتشر هنحش ینمرخ راردبا ریبعت "
 هدنتلا رهم هکا رلزاصب هنفرط ره كذمرخ چج هلکنآ ېک راصب افت رد هتخ |

 هرزوا یسهلوقم مهرد و هلیک الاح هلاهجوب رولوا ظوفحم ندتایخ تسد بولاق
 ردهنسانعءم.رو رتا و ردهننانعم تمالع مسورو رونلوا قالطا هددرلافت نالیصاب

 هوتلاو



eV 

 شڪرس و زوای هدننزو باتک ) مازرلا ) رلربد ید نامزرم و مزرم هدرلنوب
 هل ظنح ن كلام نب مازر و بعص دیدش یا مازر .لحر لاق روند همدآ نینح

 ردعومر هدنراید یسهلیبق دار هدننزو مزع ( مزر ) ردرد هلیبق رب ندهک
 نه رژ راوخ یلصا ضعیلادنع ردعقاو هد رپلا ءاروام هکر ددآ هدلیرب ( مزراوخ )

 هکهلوامولعم رلید,د مزراوخ بونلوافیفخت هدعب قرهلوا فانعمهلبض كناخ یدیا
 هدنس هع هلا یف N ی كنا مزراوخ هرزوا یناب كتا نادلبلا موش

 تکلع ر هدربلا ءاروام هللا هحوتقم و یعم یازو هلمهم ءارو هللا هلودعم واو

 نیمز ردهنسانعم ربقح هک داخل راوخ و هکر دشمد هدنهییست هحو ردیدآ

 راهناخ هدنرلقدراو بودا ین هنابای وب یوق رب یرب ندنیطالس هکیدید راضعب و

 مدآ نوعا ed یاب ا كلم e رلیدلیا نیک بوبا

 نکا و تا راننوا ا نوطوا مزو راو ا ۵ رانا زرد حط

 راوخ نشعبلادنع كغلؤمو رلیدىد مزراوخ بونلوا بیکر رەد قحآ یرب

 هدعب بولوا .مززاوخ یرالوآ نام .هنعفل مزر رد هدننوو باز# هک طفل

 مزروتوص راوخ هروکهنلوق رلیدبد مزراوخ بونلوا فذح یرب كنار هلفیفخت
 اگاد و رواکنح قلح رولوا كد یزاوآ كتح هلغل وا هنسانعم تكنح هدبسراق

 رهدیکهلغلوا عوعسم كنج زاوآ نداروا نامز ره هلرالوا لغنشم هالاتق و برح
 كنارو كواوو كناخ هک رلیدید مرراوخ بودبا بیرعت و رولوا شلوا مسا هدنآ

 دو نا كرعاش مان كيلس ن قیقش یبینا لوقو را

 وخ هکیدد رلطعب و ردد وم ی جا * مزرراوح لابح نم تفاخو + یشندغصلا

 سس هرزوا یفیدنلوا رکذ مزرو روند هتا هدنناسل یزراوخ هدننزو بارع
 نیکشا هلرسک كيم ( ةمازرلا ) یپتنا رد هموقرم دام یسهیعض هجو روند

 مسا ندمازترا ( مزترلا )  ةهراف یا ةمازرح ةقان لاقب رونید ههقا هدنورو

 ضرالب هنقزلا یا مزراب هنکرت لوقت ردکعد شاردشباب هر ردلوعقم

Jردیسراف مسا رولوا موعضم اضعب و هايف كن و ىم كنار ( متسر  

 هبسکمانتسرنالوایرلدج هکردتعاجرب ( نویتسرلا ) ردیسا كتعاجرب ندنیئدح
 هبوبق نانلوا ریبعت هعشا هلیئوکس كنيس و یضف كنار ( مسرلا ) ردرلب وسذم
 یلع روند هنناشن و رثا كنهنسن ر و هلوا شارتصاب بولتروا هلبغاربط هکرونید
 یک یناشن و رثا نالف قاب لر هارخ الثم روند هنسهیش یرئا كهنسن رب لوق

 ا هرب الم رونید هربا نایلاق کر ه یمنی داوس و صخ ندراثا شعبلادتع و
 ےس ا



 هرم وب هحمغوب هک ایوک هدیرلنو ردهنسانعم كلا هبفاعمو طلخ هللا دج یرلهمقلو |

| 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

| 

 هو كنرب ره رارولوا ؟نراقم هرلنا ینعب هللا رلبکوک یرلکدید یناع یارعشو |
 یک نادقرف و؟دقرفآو ردبرب كرنا هضوبقم عارذ ردرطم و درب لیلد یطوقسو |

 مزر لاقب : ردهنسانعم قلوا قوغوص هليحف كنار ( ةمزرلا ) بولى هعجباذا |

 انلوا قالطا هلغلوا یادش درب هدماکنه لوا ردنرابع ندنطوقس هلرلبکوک ۱

 منم (مزمما) ةبجولایا ةمزرلا لكا لاقب روند ههفیظوو هفولع همزرو |
 هنسانعم خر رونید هلاقلطم لوق ىلع هنسانعم لاعش رونبد هنلی زارو هدننزو |

۳۰۹ 

 لبعفت ( مزرتلا ) ردنفل ءدهلبضف كنار ردهنسسانعم ديدم برش همزرو دحاو
 اه دشاذا بابثلا م زر لافب : ردهنساعم قلغب بودبا هم ویهوحن وب یاولا هدننزو
 هحو یمانوا ادح السا هدر مزو و ردپعمب كنهمزر مزر هدارو امزر یب
 مسن اوبر اذا مولا مّزر لافب : ردهنسسانعم قلوا رادباب و تبا هرزوا
 هکردهنسانعم ماعطلاق ةبفاعم هدننزو هلعافم ( ةمزارلا ) نوحربیال ضرالا

 بفاغاذا ماعطلاق مزار لاقب ردنرابع ندکلبا لکا ر:ردشکد یاعط نوکره
 هلا رکش یک او "یش یلص موادبال هوجو انبلاموب و السع امویو ایل اموب لک اب ناب

 تاشخ هاکو رت هاک بوبلبا رصح هماعط برحو سافت امتاد همزام دوخاپ ردبآ

 دوخاب ردنرابع ندکلیا لکا یلقناق هاکو زسقناف هاکو ضماح هاکو ولح هاکو

 راو ماعط مرا التم هکردکلا لکا هلاقلاب ندرلهوقم نانلوا رکذ هدهرفس رب

 ندنوب هاکو ندنا هاک بوردنلوب یندیضماح هسیا راو ولحو یتسولتننوشخ هسیا
 [اومزارف مثلا اذا] هنع های رع لوف رمسف لکبو ردنرابع ندکلبا لوا
 لک اوا دجلاب مغللاو رکشلاب لک الا طلخم نا ةمزارلاوا رک ذاك ماعطلاق اوبقاع یا
 مج یننب هنسن یا همزارمو مودألاو بشاو ضمااو ولطاو سبایلاو نيلئا
 كلبا مارآ هدیدم تادع هدر ر و مج اذا امہ مزار لاق : ردهنسانعم كلنا

 مامن هدرا زا قولا ةمزارعو الب 3 ا ماقا اذا ۳" مزار لاقب : ردهنسانعم

 یرتشا اذا قوسلا مزار لاقب ردنرابع ندکلبا ارتشا هنسن صقا ندنکند كوب

 لحرلامزر لاقب : ردهنسانعم كلوا هدننزو مع ( مزرلا ) لاجالا ؛لم نودابنم
 ؟یشلاب مژر ؟لاقب : ردهنسانعم كع ذخا یهنسنرب و تاماذا ل !والابابلانم امزر

 بوکی ینعصحو هندلواذا هب مالا تمزر لاقب : ردهنسانعم قمروغوطو هب ذخا یا

 یهنسنرو كرو هيلع بلغ اذا هنرق ىلع مزر لاقب : ردهنساتعم تکون هنتسوا |

 یرلکدید نامزص یآ یرکذ اگر یه ات مزرملا ءو و درب اذا همزر ءاتشلا

 یابش یازعش ردیکوک ی ندتناو 7 ردهینش هکهدشزو-ربنم ( نامزرلا )

 هدرلنوپ
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۳۰۰ 
 سم مس سس سس ور ان تماس دیس سیب

 رونده هنسن ندا نالبس اس اقلطم ده : (مونرا) ابلب تعفداذا مذار قا

 هلواراقآ ب وشاط ندن را رانکیئان ندنفلنغلوطكب ی وند هغانحو هب هساکولطلوشو

 مذر عج رونید هوضع یلکلیا و ابناوح ببصت ةثلتع یا موذر ةعصق لاقب
 هلنتصف ( مذرلا ) یک دعو دع و دوع ردتغل هلنبتعف و هدنزو بنك رولک

 لاق : ردهنسانعم قلوا ولطبط هلیهحو قلوا راقآ بوشاط ندنرارانک قانج
 هورک قرفتم مذر و اموذر تراص اذا هک بابلا نم امذر ةعصقلا تمذر

 کسا و نیقرغتم یا: سالا نم امذر تیر لاق ردعج مسا هکرونید هیناسنا
 بارغ ( مادر ) نافلخ یا مذر یف "نغادعب کو لاقب روند هتسابل

 قانچ هلیرسک كنمزمه ( ماذرالا ) رونید هیسک هبام کو قجلا ید وب هدننزو

 یعع هعصقلا تمذرا لاق : ردهنسانعم قلوط هرزوا هحوراقا بولیکود ندا

 دا زاذا نایک ىلع ذرا لاق : ردهنسانعم قملوا هدایز هرزوا هنسن ر و تمذر

 ةمذورلا ینع لاقب رون هنشیروب كنمسق ریکراب هدننزو هرهوج ( ةمزورلا )
 لاقب رونید هبیناسنا هورک هجرادقم رب هلناعف ( نامذرلا ) نوذربلأ یثم یهو
 تنهمججیازو یعض كنار (:مزرلا ) ربثکلاب اوسیل يا سانلا نم نامذر ین وه
 ( مزرلا ) رونید هنالسرا و روت هبهنسن نالوا مئاف و تبا هرزوا رب هلصف
 لوش ( مزارلا ) ردشلیا رارکت یو فلم ردهنبرلانعم مزر هدننزو نسح

 شلاق بوشباب هرب یک هشال بویلوا یتردق همايق ندنفلنویز كي هکرونید هبمود
 (مازرلاو ) هدننزو دوعق (موزرا ) الاره موقیال ناک اذا مزار ریعب لاقب هلوا

 :ردهنسانعم قلاق بوشپاپ هر بویلوا رداق همايق ندنغلناوئا هود هدننزو با

 (ةمزرلا) امازر راص اذا لوالاو یناثلا بابلا نم امازر و اموزر ریعبلا مزر لاقب
 هندلو كنهقا و یصلا توص یا ةمزر تعس لوقن رونید هنسس قحوچ هاف

 هنم و روند هرکحسس ولتق ر ییدلیا جارخا ندنرغو هدکدلیا نح بویلزوا
 یک راو یدوس نکیآ زسدوس هدنناذ ىع « ابف ة"ردال همزر ىف ريخ ال + لثلا

 هدنقحهسک نیلا افو بودبا دعو لثم وب ردقوب ريخ هدهقا ٌةزاوآ ندا روهظ

 هجاب لوق ىلع كمهدلروک كب دعر هل رسک كنهرم ( مازرالا ) روئلوا دارا

 ددش ربغ .تاوص وا هوص "دتشا اذا دعرلا مزرا لاش : ردهنساتعم كمهدلروک

 اهدلو ىلع تنح اذا ةقانلا تمزرا لاق : ردهنسانعم كیزوا یتسبرواب هقا و

 نالوج هدنفوج كناویحو كناسنا و « لئاح "ما تمزرا ام هلعفا ال « لثلا هنم و
 تناصاذا فوجلا ف حیرلا تمزرا لاقب : ot قمادلروق بونلسس لب ندا
 هنوب هکر وند هب هنسنشغلغب بولراص پوط ردو رب هلرسک كنار ( ةمزرلا )
 بوت قاب دشامیهو بابثلانم ةمزر هدبع لاق روند هدنورپ هدیس راف رولواریبعت

CO) عبار 



۳۰4 

 مدر هلنیتعف ( مدرلا ) لاس اذا "یذلا مدر لافب : ردهنسانعم كما ناليس و
 ( مادرلا ) ردمودر یمجج ردهنسانعم دنب و س هکردسا ندنلوا یانمم كندغفل

 هبسک تعفنم و ربخ ی هرلنو هدننزو بارغ ( مادرلاو ) هدشنزو بار
 هبهطرش مادرو هسیف ربخ ال یا مادر و مادم و مدر لحر لاقب رونید

 | یلاب هدننزو ملنعم ( مک رلا ) ردپدآ منموم ر هبرسک كنار ( مدرلا ) روند
 هبهماچ یکسسا هدننزو ریما ( مدرلا ) عقرم یا مکرم بوث لاقب رونی هبون
 | ندر«ناراوسمش مدر و قنلخ یا مدر بو لاقب ېک بنک ردمدر یم» رونبد
 | لمف ( مدرتلا ) ردشفلوا هبمست هلفلوا لکیهلا مظع ىك دس ردبسا كنبرب

 قتربو یکسا باوئا و هعفر اذا هیو مدرن لافب : ردهنسانعم قماع ییاونا هدننزو

 | هدنابمو یلخا و عقرتسا اذا بوللا مد رت لاقب :ردهنسانعم قلوا ولاع ندنغبدلوا
 | ثلاط و تدعب اذا هموصخا تهدر لاش : ردهنسانعم قلوا "دنع تموصخ
 قوا فثاو هنغیدلوا هدلاح هن ؛لرءدا وصسح بوردشارا یندرآ كمدار و

 | مالتا و هبفعت ذا ائالف مدرن لاقب هیلیا "دس هبا راو یللخرب هک ان ردهنسانعم
 | : ردهنسانعم لقا بویکرسا یندلو ناویح ریغرب اب تروع هبیفو وهام ىلع
 | هلیسهبن لوعفم مسا ( مدرتلا ) تفطع اذا اهدلو ىلع ةقافلا تمدرت لاقب

 هنسنرب دوب هلرسک كنهزمه ( مادرالا ) رونبد هری شلروا همای هدسابل
 ۱ جاغا و تماد اذا "یملاو درولاو باععسلا تمدرا لاقب : ردهنسانعم قلوا یگاد

 | دعب ترضخا اذا ةرعشلا تمدرا لاش : ردهنسانعم كحرشي هرکصندقدبروق
 | ( مادر ) هزم اذا ریعبلا مدرا لاقب : ردهنسانعم كغرود یراوط و ابتسوبب
 | مدا ( مدرالا ) ردئدح مادر ن فسو نب دجم ردندبماسا هدننزو باتک
 . قذاح حالم یا مدراوه لاقب ردنومدرا عج روند هبیجعک داتسا هدننزو
  (مدرتلا) رونبد هبهیقت نالف هدنربید تبس و هرصوق هل رسک كنار ( ةمدرلا )

 1 قلقب هلکلبا قانابرهم بویکرسا یندلو ناویح رئاسو تروع هدننزو لیعفت
 ۱ هنیغس ( ةعدرلا ) تغطعا اذا اهدلو ىلع ةفانلا تمدر لاقي : ردهنسانعم

 | | هدننزو باتک قافلو رونید هو ییا شملکید هنبرب یرب هدنزرط قاغل هدننزو
 | هدننزو بتک رولک مدر یعجج كنهعدر و رونید ههطوف شملکید ندنبا یکیا
 ناو لئاونب نامدرو هیحان" نم نامدرو ردیدآمضومرب هدنع هدننزونالس (نامدر)

 | هیدعییر نبا كلام یب هدننزو هجر ( همدرملا ةراد ) ردیرلردب هلببق ررب نیعر
 | :ردهنسانعمقخا هاتف (نامذرلاو )هلن وکس كن همجعلاذویصتفكنار(معذرلا)ردصوصخع
 | لاقب رونیدهیسکهمام6و قعلامذرو لاساذا یناثلابابلانم انامذرو امذ رهفنامذر لاقب |
 |[ لاقب رونیده,هقا ندیارارداندرب یک هبلوط یندوس (مذارلا) لسفیا مذر لحر |



۳.۳ 

 هدننزو ناب ( ناجنر ) رولوا هدناتسبرع رثکا روع رجح هکربد حراش
 كنه رھ (ناجنرا ( یدنلوا لتق عاش یرلکدید اش طظبات اند هکر دعضوم ۳

 رب هدنبزو ریما ( خر ) ردیدآ هدلب ر هدنسهکلوا سراف هلی كناخ و یصف

 هدننزوهنیهح ( هیخر ) ردیعسا لجر رب هدننزو ربیز ( مخر ) ردیسا هردآ
 وص رب هدندروپ هلع و یب هدهماع هدننزو هنیفس ( هیخر ) ردیسا وص رب
 رصنب ( مونخریلاو مخربلا ) ردصضوم رب هدنزو هزج ( هجنر ) ردیدآ
 هنککرا كنشوقلاترف هلبا هحوئفم هبقوف یا ( موخرتلاو ) هدنرلنزو روغعی و

 فرصنم ريغ ( راو ) قرەلؤا فرصنم هدننزو ذغنق ( محرتلا ) رونید

 ( هجنرو ) هدننزو هذغنف ( هجنرتو ) هدننزو بدنج ( مخرت و ) قرهلوا
 "یا نم و افورصم مخرت یا نم یرداام لوقت ردهنسانعم سان هدننزو هبدنح

 دوخای هدننزو ریما (مخر ) وه سانلا یا یا ةجنرت و ةجنرت و اعونع مخرت
 ردررلث "دحم هکربخر ن نسخ و یرصیلا محرز ن دلاخ ین آ رک ذ هدننزو رببز

 رثاس و قآ یئاب هکرونید هنوبق لوش هدننزو ءارج ( ءاجن"رلا ) ردیسا یردب
 | ( مخرالا ) اهرئاس دوسا و اهسآر ییا یا ءاجنر ةاش لاقب هلوا های یرب
 ۱ یا مخرا سرف لاش روند هنآ نالوا هراق یرب رتاس و قآ یشاب هدننزو رجا

 ردمدآ هلیبف رب ندریج هدننژو سصنع (مخرت ) دوسا هرئاس و سآرلا شیالا
 ۱ ربا ن ورم و دیعس نب دڅو ردندرج ءاوذا ثوغلا نب لئاو ن مخروذ

 امامت یرلرب یسهلوقم كدک و وباق هدنزو مده ( مدرلا ) زدرلت دح نایجنرتلا |
 رثکا ندنسانعم دس مدر دوخاپ ردهنسانعم قمابق ینرادقم ثلث لوق ىلع قمایق

 لاقب : ردهنسانعم كقکرب بوبابق هللا هنسن تاق تاق یکنک مدر ارز ردغلبا و
 نم رثکا مدرلا وا هثلث وا هلك ه"دس اذا یناثلا بابلا نم امدر ةلثلا و باّبلا مدر

 ع یب هکر دعضوم رب هدهکم و ردیعما هب رق رب هدنتلایا نیرح "مدر و دلا

 ا دارقیب هسیا لوا رارد عیب مدر بولوا فاضم هننعاچ

 هلفرط یر مدرو رونید هغاربط و هبشاط نالوا طقاس ندراود نالبش مدرو

 هنم و ردشلتا انب نینرفلاوذ هکرونید «"دس عقاو هدننب یموق جوحلم و جوحای

 روهظ هرکصندقدقج قوا ندای و [ امدر مس و مکن لعجا ] یلاعت هوق
 ۱ ريخ و روند هسس اقلطم لوق ىلع روشلوا رییعت یدرکح هکروند هسس ندا

 ۱ ردهنسانعم قدرقنط ییا و رونید هبهطرض و رکذیساک روند هیسک لتعفنم و
 ' لاقب : ردهنسانعم قلوا یعاد هنسن رب و این وص اذا امدر سوقلا مدر لاش

 ویو سس

 ات سوم لعد تارضخا اذا ةرجشلا تمدر لاش
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۳۰ 
 سو , هست سو

 هنجابوطوهنسهجیک كنبزوغآ دوس هلن ( مخرلا ) رد ژم نوا مفد یفونج
 || لافب : ردهنسانعم یع* هطروع قواط هب رسک كنز ( ماخرالا ) روند

 ( مخرلاو ) هليصف كنار ( مخرلا ) ابتشخ اذا اهعیب ىلع ةجاجدلا تمنرا
 شببلا ةحاجدلا ثمر لاقب : ردهنس.انعم ماخرا هلاصف ( ةملاو ) هلنينصف
 هداروب رد حراش هننشح اذا لوالا بابلا نم ةمنرو امنرو اجر هیلعو

 ؛ردهنسانعم یقعانبوا بودیرا یسهدلاو هلفجوجهجنر و مخر و ردشوشم رر |

 مخر و هنبعال اذا ثلاثلا و لوالا بابلا نم هنر و اجنر اهدلو ةارملا تمنر لاقي
 ثلا تجنر لوفت ردهبانعم رب همچو هلمهم سب ردهنسانعم كمما تقغش و
 مخر لاقب : ردهنسانعم قلوا مالمو مر و هتسهآ مالک اي توس و هنجر یا
 ننس ( مخرلا ) لهس و نال اذا لوالا بابلا نم اجنر مالکنا وا توصلا
 ناک اذا مخارو مخرم ةجاجد لاقب روند هغواط هفجلوق ( مخاراو ) هدننزو
 هتسهآ ومرن مالک ای توص ید وب هدننزو هماخو ( ةماخرلا ) شیبلا تنضح دق

 نال اذا سماخلا بابلا نم ةماخر مالکلا مخر لاقب : ردهنسانعم قلوا قیقر و

 ةيرااتجنر لاقب : ردهنسانعم قلوا ولزوس هجا و هتسهآ و مرن زبق و لهس و
 هدننزو ريما ( مبخرلاو ) هدننزو هنیفس ( ةعخرلا ) یقتطنلا ةلهس تراص اذا
 .ةهخر ةيراج لاقب رونید هزبق نالوا فیطل و مرن یزوس و شاوب و هجا یتوص

 یغواط هفجلوف هدننزو لیعفت ( میخرتلا ) اهمالکو ابنوص مخر اذا مخرو
 اهومزلا اذا اهلها ةحاجدلا خر لا : ردهنسانعم قردصب هبهطروع

 طاقتسا ینریخا فرح هدادن تلاح كسا هدنحالطصا نویوح مخر و نیبلا
 هجن ی هلک ارز زدن شام ندهماتبر نالوا .هسانمم مالک لهس ردنرابع ندکلیا

 مع اب و لام اب هدنرلهسلک نافع ابو كلام اب الثم رولوا ناسآ و لهس قطن ها
 ردیساتابن رم هدننزو همام ( ةماخرلاو ) هدننزو یراکس ( یاخرلا ) روند

 سنج رب هدننزو بارغ (ماخرلا ) رونبد هزاکزور نسا فیطل و مرن یاخرو
 یراص و یزعرق ینعی یروزرز و رفصاو یرج ردیعما شاط مالمو قآ
 هترج یرج هداروب ردلکد ندماخر هکردندراجحا یانصا راس ینالوا دحالآ و
 ردکعد هحالا یروزرز و ردکعد هج زق بوبلوا یزرق كب هکردکید بوسنم
 ضای هروک هفلوم سپ رولوا هحالا هکروسنید هنشوق قحرغص روزرز اریز
 رام كنس هکردقحهلوا صرع قشعوب شاط وب و ردلکد دودعم ندماخر ینایلوا

 رب ندنفود»» و عطاق ید لایللاف زاهسکا هرزوا هراب یتقوعسم كندعاب راردا |

 ربق ةحول و عفاد یرانابچ یومد برش هللا لس ردق هنوک چوا یلاقنم
 ردلبنه یقتشع ضم برش نرءهدا داي ینعما كفوسشعم ینقوحسم كنب رلکدتیا |

 ۳ “ “ ص س
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 دلولاتبنم یه قتلا جرلا اهلصا و ةبارقلا بابسا جرلا و هدمکحم نالوا ىذخأم |[ :
 ةقالع یه هدساسا و ردشللا لقن و ّنظ ندربسفن هللا رظن خيز فلوم هلغلوا | "

 تموع و تّوخا دارم ندتبارق بابا و ردد 'ٴؤم ینآ ینرابع ابیسو ةبارقلا | |
 ماو محر ما ) یتا هلرابتعا تبارف ردشنژم یظفل جر و ردنبارق لئاسو یک ا |
 هنسانعم تجر محر هدارو ردیسهینک كنهم"رکم کم هلی هثرلار ( محرا ا

 اهفرش ردندنساع"ا هرونم ةنيدم ( ةموحرملا ) رولوا كيد تجر لصا هلفلوا |
 هنوناخ لوش هدننزو ءارج ( ءاجرلاو ) هدننزو روبص ( موحرلا ) یلاعت هلا |

 (ةماحرلا) هلوا كاله ندنا هلفیرغا یجر هرکصندقدروغوط هکرونید هناوبح و / ۱
 دوخای نوناخ هلنینعف ( جرلاو ) هلبصف كنار ( جراو ) هدنزو همارک |
 تجر لاق : ردهنسانعم قلوا التبم هنسیرغا جر هرکصندقدروغوط ناوبح |

 عبارلاو سماخلا بابلانم اجر و اجر و ةماحر لوهجلا لع تجرو ةقانلا و ةأرلا
 هدجر هکردسلع رب جرو هماحر هکیدند رلضعب ةدالولادعب اهجر تکتشا اذا

 هکرولوارعثود یکوص هرکصندقدروغوط لوقلع رولوا ننوط لود هلغلوا ثداح | "

 ردماحر یمسا كتلعلوا ارز ردشلیا هحاسم ید دارو فلوم ردد ؤم کاله |

 ( جارلا ) راردردبصم هرزوا روکذم هجو جر و هماحر و هدننزو بارغ
 جرلاةمراو یا جار ةاش لاقب رونید هناوبح نالوا مر"وتم یجر هلیرسک كناح
 موقرح ( موحم ) هدشنزو ریبز ( محر) هدننزو هورع ( هیوجر )
 نیسح نی حر و "یرزا كلام نب حر و هبوجر نب دن ردندیماسا هدننزو
 ردندناوسن ءاسا هدننزو هحلط ( هجر ) ردرلپ دع راطعلا موحم و ناقهدلا
 اجنر ینافس لوقت رونہد هدوس بوق هلیححف كنهمجعم یاخ و كنار ( ےخرلا )
 ردهنسانعم تعالم و تبع و هنسانعم فطع روند هککرسا و اظیلغ انبل یا

 هځر هدارو هنيلو هتبو هفطع یا هجنرو هتجنر هيلع قلا لاش هنمو |"
 اخر هبخر لاقبف رولوا لمعتسمشد قرلوا ردصم مخر هکرید حزاش ردیدزفم |

 رددآ عطوم رب هدننایم دج هليا ماش مخر و هيلع فطع اذا عبارلا بابلا نم | ]

 ردهحر یدرفم روند هشوق نانلوا ریبعت لارف و ردبدآ .بغش 5 هدهکم و ۱

 لدرخو ردعفا رونلواالط هر یتیدقوص هروناج كانرهز راس و نالی یسهرارم- ||

 یغاب كنهسک نالوا ولغاب_ندناوسن ریخت ردق ههصفد ید یندیدق م هلا /

 عضو هنغلارا یسهجاپ كناوسن ینرلیوت كنيدانق غاص و رد رحم نوحما كلزوح ۱ ۱

 كلذک عفان هدنصوصخ ماوه درط ندهناخ ریخت سج و ثعاب هتدالو ليهست |"

 كنب رکح شم رواق و لیزم ینتلعصربالط یتسجم شغاصا هللا هکرس تلقنم ندرجن |
 كرو ا هرک رجوا هدنوک ابلاوتم كدهنوک جوا بودلصا هلا ر قوص |
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 هنتفیفح هکروئید هبیدرفال و هربخ لود هدننزو مظعم ( مب"رلا ) هرفاوح
 لاش هلوا هبتشم و نوئظ» هلفلوا شلیوس هلایسختو نظ هیلوا لساح فوفو
 یاح و یعف كنار ( ةجرلا ) هنفبقح ىلع ففوبال ناک اذا مت م ثیدصح

 كنار ( محرلاو ) هلیعف كئاح و كم ( ةجرلاو ) هلیعف و هلئوکس كنهلمهم
 هجر لاقب : ردهنسانع« كليا تفغش و تق رو كکرسا یبهسکر هلنیتو هلی

 هدراصب كفلوم فطعت و رفغو هل قراذا عبارلا بابلانم اجرو هجرمو هجر
 رونلواریبعت كکرسا هکردنرابع ندنفر یضئقمیاسحا هموحرم تجر هروکه ناي

 روللوالامعنسا هدناسحاد رحم ندنفرو هدهدرجتفر هکرولوا هاک و ردغلبا ندفطع |

 9 سس سس بیس سس حس سس

 رولوادام درج ناسحا نامههسنلغصو لاعتم یادخ هلکن آنقب یک انالف هللا هجر
 روئلوا هدارا ناسحا نالوا ییاغ سپ ردینلاح كبلف تقر ارز نلوا دارم تقر

 رولوا فصو هدقولخ محر و ردصوصخم هلاعتم یادخ جما یعسا نجر و
 یلسا و ردینایرمس یظفل نجر هکرلیدید بلعث و دربم ماما و ردغلبا نج ر اریز
 كفلؤمو رولوا ید مسا یکینیدلوا ردصم هلې كنار جر و ردها همجعم یاخ

 هللاو ] ىلاعت هلوق و یبنا رد ممعتلا دعب صیصخ یلوق فطعتلا و :رفغلا و
 هدننزو لیعفت ( ميحرتلا ) هن وبنب  صتخب یا [ ءاشی نم هتج رب صنخب
 : ردهنسانعم كلا اعد وید هلا هجر هدنفح هسک رب هدننزو لعفن ( میحرتلاو )

 ندنباب لبعفت ینعی یلوا نکل هللا هجر هل لاق یا ج رتو اهحرت هبلع مر لاق

 یحدفلا ىلوالاو كفلوم اریز ردحصفا هلتبسن هنباب لعفت ىنعي ردیصهف یدورو
 یانعم هدشنزو یرمشب و یوط ( یجرلا ) ردیئوم كصصفا یصصف هدالوق
 ردهنلابم هکهدننزو تولعف هلیصف كناح و كنار ( توجرلا ) ردعا ندرونم

 لاعتسایرهلوا نرتفمو جودزع هایسهلک توبهر نامهو ردهنسانعم هیظع تجرم

 مرت نا نم ربخ بهرت نا یا توجر نم كلريخ توبهر لاش هنم و رونلوا
 یشانندنغیدلوا ثعاب هکنایذط هلغمالوا هلصوح لمحم هناسحا و جر هدنس یتعی

 | حراش ردنیحالص و ريخ بحوم هکقح قلوا هدنزکرم تیشخ و فوخ اباد اکس
 | یسهلوقم توغاط و توهالو توربجو توکلم و توبهرو توجر وبثا هکر بد
 كنار ( جرلا ) ردردصم شعبلادنع و ردسا دیفم یتسانعم ردصم رثکاالادء
 هتغات لود نالوا هدناوبح یثید و هدناوسن هدننزو فتک ( جرلاو ) هلرسک |
| 

| 

۱ 
 هنسانعم هبارق رونید هفلصح و هؤاعو و دلولا تبنم تب وه و جرلا و جرلا ف
 اهلصا وا كقلؤم هکربد حراش رولک ماحرا عجب روند هنباپما و لصا دوخاپ

: 

 .یدحام

 || ايز ردشلتا خیز فلوم ردلکد ندربسفت یظفل اهلصا وا هدنلوق اهابسا و |
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 هبحر رونند هب کس و هاش یرلقداب ی وط هنسب رقو هد ز رط كتسد و هدنیاب ۱

 مالكا a یا مجارملاب اومارت لاش هدننزو هسنکم ردهجرم یدرفم هروک |

 ردهنسانعمقعشت ۲ هسرولوا هسفنم هکردهتسانعم هلانء هدنزو هلعافم (ةجارملا)

 رخآ هجو دوخای هلیناب رذع ندتفرط هسکرب هسرولوا یدعتم هلبفرح نع و |
 یا مع مجار لاق ردا یانعم هدارو رولوا هنینانعمف كجا عفد یلروذح هلا

 هلیهحو هغلابم هدکمل لا كنح اي هدکمترکس دوخاپ هدزوس هلا هسکرو هنع لضان

 ةلحاسم "دشاب هغلاب اذا برحلاو ودعلاو مالکلاق هجبار لاق : ردهنسانعم قعشراپ

 كن سهلیبق سیقلا دبع هدهیلهاج ردندتعاج سصع ىب ( "یرصعلا موحم )
 یدا ند رع تاداس هکی دیا راو ید مدآ رب هدنیسا موحم و ىدا ندنفارمشا

 مکح هلا رف هموقرح كلم بودا هرخاقم هد رو ضح هربح كلم هلا هسکر

 هد هب داب موحم و یدلوا بقلم هلا موح رم هلکمد فرشلاب كتجر دق بودا

 محا ( مجارغ ) ردیعسا كغانوق هنوکرب ینعی یصضمرب ندجاجح تایصفم
 یرب یر هنسن رب هدننزو لاعتفا ( ماج رالا ) ردن"دحم هکردما وعلا نا هدننزو
 اضصعب هصعب تکر اذا "یشلا مرا لاق 3 رد هنسانعم كی بونلتاق هرزوا

 هدنادرفم بغار هکربد ججرتم یدلیا نارذک هدنسهدام جرت ( ناجرتلا )
 (ماج رالا) ردشلنا راعشا یعیدلوا دوخام ندنسامعم مالک جز بودا ت هداروب

 هدنساضق رواخ هلی و یصف كنار ( ناجر ) ردبسا كغاطر هلیحف كنه

 رروب قرهدازوا بوردنوس ینو هدننزو بارح ( ماجرلا ) رددآ هرق رب
 شاط هلکنآ هکر ونید هنابص و رود هب هود نالوا ریسلا دی دش لوق ىلع نالوا

 لوش لوا و ردهتسانعم ساچم و ردعضوم رب هدننزو باتک ( ماجر ) رولیآ
 یوصنالوا هرڪا وق هلکنا و را ردق راص هد وبق بویلغب هبا ر هکرونید هشاط

 هکرولوا هاکو هلوا كا ویق بولیکج وص قنالوب لوا هک ا" رارردنالوب قرهیقلاچ
 سپ هليا لوزا زت بوشلرغآ هغوق هک ات راردبا دنب هنحوا كنحاغآ هغوق

t1ی  erie۰ ۰ ۴  

 ناماجر و رولوا هدشلزنم خرج راردبا قیلعت اکا یهغوق بودیا عضو جاغآ
 ییا كخرح هکرونبد هرلحافآ شملکید ولفرط ییا هدنرغا ويف هلیسهش هينا

 همدآ دیدش و زوای تیاغب هدننزو ربنم ( ججرلا ) رونلوا عضو هرنا یرلجوا

 دیدش یا مر لحر لاقب رونلوا میر نعشد هلکنآ هک ایوک رونلوا قالطا 1

 هلبراقنرط نکرروب هلغلوا ًاطولا دیدش هکرونبد هنآ لوش و هودع هب مجرب هناک |



۹۸ 

 هدندروب میاس ینب هدننزو رمصنی ( مرب ) 4 لا ةروطع یا نرم شرا لاقب
 ردهنسانعم كليا لتف هلبنوکس«كمجو یصف كنار ( مرا ) ردبدآ كعاطر

 باپلانم اجر هجر لاقب ردع رفتم ندنسانعم هراجماب ېر هرئاس “ناعم و انعم وب
 هفذف اذا هجر لاقي ۶ ردهنسسانعم كلبا ناثم هنسومان تمدا رم و هلنف اذا لوالا

 لاف لاقب : ردهنسانعء ناک و نظ و ابیغ یا اجر هلاق لاقب : ردهنساثعم بیغ و |

 مدنو هلسیلخ یا نالف مر وه لاقب : ردهنسانع« تسود و انظ یا اجر كلذ |

 هچر لاقب : ردهنسانعم نیرفنو نعلو هیدن یا هجر وه لاق روید هبحاصفو |
 كرت ابلک یهنسنر و همش اذا هجر لاقب : ردهنسانعم كکوس و هضعل اذا اجر

 لاقب : ردهنسانعم قشوق و هرجمه اذا االف میر لاغب : ردهنسانعم كلبا عطقو |

 هامراذا هچبر لاقب : ردهنسانعم راسکنس یقئوط هشاط یمدارب و هدرط اذا هجر |

 حراشلا لاق ردموجر یمج ردسیسا كشاط نالیآ هیسکرب جر و ةراجحاب
 اموحر و ءاعسلل ةنيز ثالشل موضلا هذه هللا قلخ ] ةداتق ثیدح یو ةيابلاف و |

 هداروب هب جریام وهو مر عج موسجرلاف [ اب یدشپ تامالع و نیطایشلل
 ولع كرلنآ كئالم بولوا تبا هدنرلنکیم بکاوک ردرابابش دارم ندموحر |

 ناشذ ندشاط هربق مرو راردبا یر هرزوا نیطابش و ذخا ندنرون یک شتآ |
 كلا عنعو رلشاط یکییدید ماجر هدنرزوا ربق لوق ىلع كمما بصن تمالع و |
 ماجرلا هيلع عضو وا هل اذا, لوالا بابلا نم اجر ربقلا میر لاقب : ردهنسانعم |

 مرطضب وهو ی اذا مجرب ءاج لاقب : ردهنسانعم كلب هل دتش یک شتآ و |

 هلنيتضف ( مجرلا ) ردطفاس رلهخن نالوا طقاس ىظفل مجرب هداروب هودع ىف

 هرفح روشد هرب شیکک یعرکد و روند هرونت و هنسانعم رثب رونید هبویق
 هراشادنرق و رونبد هرازم و هربق و ردیدآ لبجرب هدنبرق لبج مان ًاجاو هنسانعم |
 یعف كنار رد مجر هرزوا یاب "یوغل عارک یدرفع هنسانعم ناوخا روتبد |

 ردمولعما هزب یتیفیک كدرغمو عج هنوکوب نکل هلیعف و هلئوکس كيجو |
 هلنبتعت ( مجرلا ) رونید هرانمو ربق یخدو هلیضو هلق كنار ( ةجرلا )

 بصن هرزوا ربقو هدننزو مجح رد جر. یدرفم هروک هنناب كحراش یدنلوا |
 هدننزو ةفرغ ( ةجرلا ) رولوا منسم هلکنآ ربق هکرونید هراشاط نانلوا |

 هدنن زو ie رولک مر یعجج رونید هراشاط نانلوا بصن هرزوا ربق یخدوب

 نانلوا بصن هرزوا ربق ةجرو مجر لوق ىلعو هدننزو لابج رولك ماجرو |
 هشابا نالترص هجر و ردقحهلوا رام كنس هکروند هناشن و تمالع ندشاط

 نوجا قمالقب ىجاغا امرخ نالوا ناوارف یسویم و هنسانعم عبشملا راج و رونید |

 هدنباب
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 ءارج (ماغنرلا) ردیا دنب هنیربیرب برع نالوا رب رفس هک رونید هنبرللاد جاغآ
 هلغغنادادبووس تیاغب ینابن نانلوا رکذ ییدد متر هک روند هبهقا لوش هذننزو
 روشبد هبهقا نالوا ررثوک یمولط وص ولط و هلوا ردا یعر بولو بوارا
 رونید هنسیتنافواو هنسیتنریق كنهنسن شفافوا بولربق هدننزو باغ ( مانرلا )
 قلئغیاب هلکلبا لکا ینروک ذم تاب ییدبد متر هدشزو یراکس ( یانرلا )
 تبا و قم ( مارا ) رد متر یدرفم هک ایوک روند هراهسک نالوا ضراع
 بدنح و ذفنف ( مرتلا ) ایفم یارمالا اذه ىلع اتار لازام لاقب : ردهنسانعم

 دجا (مترا ) مئاد یا مترتو مترت رش لاق روند هیعاد روشو “رش هدنرلنزو
 مدر ڪرو ردبسەدلاو كت ەك مان مدرک مرا تش هدلاخ ردندماسا هدننزو

 كناز ( مئرلا ) یدلیا لتف و نعط هلغارزم ییهعصلانم درد هدنسهورغ نیثح
 نالواهدنحوا ینور كنعسق تآ هدننزو هفرغ ( ةمرلاو ) هلبعف كنهالثم یا و
 هدننور لوق یلعو هننالوا شما ردق هنورب ندنغادود تسوا دوخاپ رونید هغلقآ

 فرط ىف ضايب یا ةرو مر سرفلاب لاقب رونلوا ریبعت قلرقص هکروتید هفلقآ
 ردصء مترو فنالاف ضايبوا نسرلا غلبف ایلعلا ةلفعا باصا ضایب "لکوا هفنا
 هناک اذا عبارلا بابلانم اتر سرفلا مر لاقب هنسانعم قلوا وله ر تآ رولوا

 ( مغرلا ) مر يعم سرفلا مرا لاقب :ردهنسانعم ر هدننزورارجا (مانرالا) هر

 لوش ءامنرو ردیشؤم ءامر رونیدهت آ ولهمنر هدننزو رجا (۸رالاو) هدنزو فتک
 ءانر ةغن لاقن هلوا قآ یساضعا راس و هابس جوا كننورب هکروتید هئوبق یثید
 كمدآرب هلینوکس كناو ىح كنار ( مئرلا ) ضیا اهرئاسو ةبنرالا ءادوس ىا

 بابلانم امر هافوا هفنا ممر لاقب : رددنسانعم قغانق بوزا ینرغآ دوخای یئورب

 هنسانعم كروس بیط .هننورب نوناخ و مدلا هنمرطقت تح هرسک اذا ینثلا
 ربما ( ےئرلاو موئرلا ) هتخطل اذا بیطلاب اهفنا ةأرلا تمر لاقب ردلمعتسم
 هنورب لوا و رونبد همدا شماناق بولیزا هلا هرض یرغآ دوخای ینورب هدننزو

 قالطاهدهوعع نالوا هدولآ هلناق بولوا تسکش اقلطمو رولوا فصو هدهزغا و
 رونلواقالطا هنورب هدننزو سلجم ( مرملاو ) هدننزو ربنم ( ممرلا ) روئلوا

 حراش رونید هبهرافهدننزو هنیفس ( ةعئرلا ) هفنا یا همرهو همر برض لاق

 هبابقلویب و هایس هکردقلوا هلفاق نالوا باوص ردطلغ رلهخست نالوا هلباف هکر بد

 یعجج روتیدهرومغب تنسج فیعض هاتف دواي هدننزو هرم ( ةعرلا ) روند
 ربخر و  رطلانم لر یا ةئر ءاعسلاق و انحرخ, لا هدننزو لابج رد مار, 5

 فرط یا ريح نم هغر (A EL له لاق روئلوا قالطا هنسهدس یدرفال رو

 روید هرب شنای روم رطم یرلکدید هغر هدننزو همظعم (فغرلا ) هنم



۲۹۹ 

 رونبد هراچ قبص لصنم هنبر یر هلبف كتابو كنار ( مرا ) ردهرادر
 ردصوصم هفنا مک لوف ىلع ردهنسانعم ینغافوا بوریف هدننزو مک ( مرلا) |

 بولب ربثم رو فثالا رسکی یاخوا هقفدو هرسک اذا یناملا بابلانم اتر هغر لاش

 كلبا تاشو ردهنسانعم موم ردردصااب فسو هکر ونذ هب هنسا شلوا درخ

 لک ا تابث یئآ یرکذ یرلکدبد منرو اشن یا نالف ینب یف متر لاقب :ردهنسانعم |
 | یشاومورلا لكا نم یشغ هذخا اذا لجرلائر لاقب : ردهنسانعم قلیاب هلکلیا

 مترلا تعراذا یررعلا تنر لاش : ردهنبساذعم قمالئوا تاب یرلکدبد مر |

 (٠ مونرلا ) ا ملکنام یا ةملکب نالف مرام لاقب : ردهنسانعم كلیوس زوسو |
 مدد یک متر رونید هبهنسن شلوا درخ بولربق هدننزو ریما ( مترلاو )
 هبطب راساذا اتر لحرلا متر لاقب : ردهنسانعم كعروب یعآ یغآ قرەنلایوا
  كمدآرب نوعا ربك ذل هسردونوا یبهنسن ناثلوا شرابس هدننزو هرم ( عرب )

 هنیفس ( ةرلا ) یک مر یمج رونید هکلپا ییدلفب هنغهرب كنسیدنک دوخای |
 یهو ةعرلاو ةمرلا دفع ىلا جاتخمال روک ذ وه لاقب : ردهنسانعم هغر هدننزو |

 || مديد هدننزو لابح ردمانرو رد مثار یمجج كنهر ربك ذنلل عبصالاق دقعي طبخ
 هنغامرب شمالوط مناتسلد خوش وا ۰ یناج هتشر هعوا تيا دن هکغامرب
 هسنغ وبح جاغ یرلکدلپا دشب تكشارعا نالوا مزاع هرفس هرو یآ

 هناد یکیا كحاغا رب هحابنت هدکدلبا داره كليا رغس هسکر هدنیلهاج روند |

 یلاح یرللاد لوا رکا هدکدلیا.تدوع ندرفس یدبا ردبا دنب هنیرب یرب یلاد |
 رکا و بولوا هزیک اب شمالا نماد میلست ههناکب ینوناخ هسرولوب ولغب هرزوا
 لربك كنهمه ( ماترالا ) یدبا ردبا داقتعا شلیا تنایخ هسرولو هداشک
 | هعرلا دقع اذا الالف مترا لاقب : ردهنسانعم قلخب هر نوحا ریک دن هغمرب

 ۱ | مرا لاش * ردهتسانعم توس بوبلغب عاب یک روا كنکتوک هود و هعصا ى 1

 | هدننزو لعفت ( مئرتلاو ) هدننزو لاعتفا ( ماتنرالا ) همانس یذحا اذا لیصفلا |
 هلنیتعف ( مرا ) مرت و متتراف همرا لاقب :ردهنسانعمقغلغب هر هنفمرب هسک رب |
 هب هنشر یرلکدید مر هلغلوا هجا یک كييا روتد هناس یرلکدید یفنرط رطاق |

 . یمختو یکعچ رولوا هببش هکجبم یمختو هنکحج یوبش یحچ ردشغلوا هینشت |
 | ] یعوفنم هلیوص نکد كلذك برش قیرلا ىلع یتسهراصع كابرللاد و يبقم ولتوق |

 | هدهدوکعالتبا قیرلا ىلع ینسهنادرب یمرکبندنمخو عفان هنتلع اسنلا قرع ناقتحا

 1 ۱ همولط ولط هلا وص مترو هلاه ردهئر یدرفم تكنظفل مر ردعفاد یرلنابح ناقح 1

 ۱ تكبورونید هژوس ولزیکو ةتساتعم ها رهاش رود هلوب ولوا قحآو روند هکشمو

 | نانلوا رکذ یرلکدید هعرو ماتلا ءابلا یا مرلا هنم هذخا لاقب رونید هفغانوا |



۲۹۰ 
errrتب  

 هبهنسن رب هلیئوکس كنمزه و ىح كنار ( مأرلا ) (« ةلملا ءارلا لصف ۰)
 لاقب : ردهنسانعم كلبا تفلا و سنا و قعشلا هلك: بودبا تبحم هیسک رای
 هری هیرسک كنار نر و مأرو هفلا و هبحا اذا عبارلا بابل نم امآر هيلا مر |

EEا رو امار حلا مر لغ  

 تفطع اذا اهدلو ةقانلا تر لافب : ردهنسانعم قلب هندلو هقان و ءربلل مر

 بابلانم امآر لب مأر لاقن : ردهنسانعم كکو كب ی "1

 مآر لاقي : ردهنسانعم كلدنک ینسهلوقم قانح قبرق و ادیدش هلتف اذا ثلاثلا |
 ر ودوس هلغلوا لالهیسب رواب 00 هکرد هنسانعم “وب مأر و هحلصا اذا حدقلا

 یسیرواب ینآ یسانا رارردلوط هلا ناعم بوزو یتسیرد تكنبروای لوا هدقدلوا |
 "و هنس هرو تروص كنبروای لوا راراغاص یندوس هلسرفن و بولقا هلینظ
 ( مارا و ةئارل و ) هدننزو روبص ( مؤرلا ) ردبدآ عنعوم رب مأرو راد
 اهدلویبع ةغطأع یا مار و ةهمئار و مور قا لاقب روید ه هقان شلقا هنسد رواب

 .لاقی هوارالب یباوا كرانک هدنای هکروند هنویق ناقشلآ و یدکا لوش مور و
 یهقا هلرسک كنهرمه ( ماءرالا ) ام نم با سحلت فولا یا مور :اش

 ريغ ىلع اهفطع اذا ةقانلا مأرا لاقي : ردهنسانعم ققای هبیربغ كنسيرواب یدنک | |
 قح هل عاذا حرجلا مارا لاقب : ردهنسانعم ققلوکوا بودا را هبهراپ و اهدلو |

 ىلع انالف مأرا لاقي : .ردهنتسانعم كلتا هارکا و ربج هبهدام رب ییهسک ریو مر 1

 ادیدش هلتفاذا لبحلا م را لاقي : رد هئساتعم 7 ییا و جرا اذا یفلا

 اس 1 م "یا مر ا لاقي یک لامآ E و یک مارحا رولک | ]
 ناقا ندزغا هدنزو بارغ ( مأورلا ) ردولقم عج هينا ةغبص هکرد حراش |

 رددآ هدلب ر صوصخ# هنسهلیبق ربج هدننزو باتک ) ما ءر ) روند هرایلاس |

 ردیدآ عنصوم رو هنسانعم تسا رونید هنرد ناسنا هدننزو لئد (مرلا ) |
 روشلوا قالطا هنیرلشاط قاچوا هعاچو هنغایا جاس هلق كنار ( مئاورلا )

 تر لاق هنم و یدلوا قالطا نوهخباقای بولوا سا هدامر هنسانعم قانا
 ریضست هدننزو هرم ( ةمأرلا ) اهل دلولاک دامرلا نال فان الا ىا دامرلا مئاورلا

 هدننزو لعفن ( مأرتلا ) رونید هفجوب یرلکدلیا لامعتسا هلنوسفا نوجا تبحو
 هکهلبع كنار ( ةمورلا ) هيلع تج رت یا هتآرت لوقت ردهنسانعم تکرسا

 ارز ردو یسلا رکذ هدارو هلیسایق زومهم یرهوح یو رونید هلاقنو ||
 ولنبسانم خد ه"دامو بودبا تیاور ازومهم بلع کرد حراش ردفوسحا وب |[
 ندبرع تاراد هلیف كنز ( مآرالا ةراد ) ردمهو هوت ییرهوح هلغلوا ||



۹4 

 ]| یه رواوا ەە ب واسد ی.4عاسا کر دەنا تەر 1 قدس یک همذم

 بادام مالسلا هبل" ىلا لات ثبداطا 4:۰ و حراشاا لو هدا زو هرعا رولک همذا

 | هعضرلا ةهذم عاضرلا ةمذع ىنهب [ ةءاوا دبع ةر لاقف ] عاضرلا ةمذم ىئع

 | نالوا نحال ندکلیا دلو ییهعصم و تءرح دارم ندعنمرم عاسر همذم یی

 ۱ ربسشت هلا همم تەرحو ف یاد هلا هم راا مامذ یی و ردراع و تر

 | ششخ هفشب ندننرجا هبهعنضرم هدکدسک ندهع ینرایغوا رلبرع اریز یدلیا
 | كرتینفح مات هکردکرک كاریو هنایهیاد لئاس سر یدبا رلردبا بابعتسا یعءریو
 | شفلوا ادا لماکو مامقح دوخاب هبابا هلازا یهصرقن و راع نالواشراع ندکلیا

 هثسن نالوا مذ ثعاب هلیصف كلاذ هکیدد ربثا نا و ردا لاوس وبد هوا
 دهند هلرمسک كلاذ ( ةمذلا ) رد هنسانعم ت+رح و فح هل رسک كلاذ و ردکمد

 | تلافکو دهع هل یا "ییذوه لاقب رولوا مذ بحو» ینعقن هکرد هنسانعم ناماو |
 تفایط رک رواد هنماعط توعد و تلافک یا ةهذ هباع هل لاق : ردهنسائعم

 | هلرابدنكو سرلاوا ماعطلا ةبدام یدو هند الرو لاقب نواوا هیلو رکو

 | مازالا لحم هکردندنسانعم دهع یرللوق اذک یتهذ ف تب كاهقف هکرید حراش
 | تاافک ید وب هلم کو ىع كلاذ ( ةمامذلا ) راردبا لاتسا .ددهع
 | لحولوا ندلازه طرف و ردهنسانعم تلافک هلرمنک كلاذ ( مذلا ) ردهنسانعم

 | لازهلا طرفلایا مذ سرف و لحر لاقب رود هناویح و ناسنا شءراو هنسهرک
 ۱ مدمذ لاق : رد هثسانع» تءرو شش زآ هدنزو 4.صز ) 4هذمذلا ( كلاهلا

 | ( مالا ) ردهنسانعم هیت هدننزو همام ( ةمامذلا ) هتيطع للق اذا لجرلا
 (مذلا) اح مومذم یا e ل-ر لاش رود 4.دآ مومذم كب هدننزو د

 مذمو هب كلارحالیا مذم و مذم لحر لاش ردندهجءذ نالوا هنسانعم تنامز رود

 | هدننزو لعف ( ماذتلا ) بیعمیا مذم"ینلاقب رونید هبهنسن ولببع هدننزو منم
 | لاقب ردنوحتا باس یمانب ردهتسانعم كليا یاکنتسا ندهنسن نالوا تهذم بحوم

 | (يذوذ) اعذت هتکرتلام ا بذکلا كرتا ملول لاقب هنم و فکتتسا اذا لحرلا مذت |
 كني و ىف كلاذ ( مذلا ) :ردیبقل ىنادمهلا سوق نب دعس هليعف كنون و كلاذ

 | هعذیهماذ لاقب ردهنیرلانعم حدق و مذ و بیع هدننزو لاح ( ماذلاو ) هلنوکس
 | یا موبذم و صقنلا ىلع لیکک معذم وهف همذ اذا هماذ لاق و هاعاذا اماذو اجذ |

 | ىنعي اببع یا « اماذ ءان سلا مدعتال « لئلا هنمو حراشلا لاق مومذم و تیعم

 روناوب یسهصیق و بیع هنب هسلوا ربلد ردقه رح
 ےل ._.__

 ءا رلالصف
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 انک ( مامذلا ) جورحلا هعنع ةنامذىا هیمد هب لاش روند هکلمرتوک

¥ 

 نالوا موسص م دقع هرزوا طاح ین نوت هداروب روند هلوب ناقا هستن 1

 (مذلا) روتید هدوس ندیا نالیس هسفنب ندنسهم كنعد نوبق و ردطلغ روس
۱ ۰ ۲ 

 یرسک و ردردصااب فصو ىه كلاذ ردهنسانعم مومذم هل رسک و ىه كلاذ

 Rk یهک رب هل سکته ( مامذالا ) ردهنسانعم لوعفم یکی ظفل بح

 ربقح یمدآ رب و اید .هدحاو اذآ دمذا لاق ۶ ردهنسانعم قلو موعذم یهنسن

 اذا يب مذا لقب : ردهنسسانعم كما كرت مونذم ینآ سانلا نیب دوخاپ كمروک

 كلعا فلخ ندنراسشا بولیروب هدلوب راوط و سانلاق نیمومذم مهکرتوا نوار
 ءالا ةلبلق دوخای رولوا شلشیا شرا قسم همد :لتهح لوا هک ایوک زدهثسانعم
 باده مدآ رنو" تفلخم و ٍتیعا یا ميیکر تمتذا لاق ردذ وشام ندد ها

 ندهسک رو هیلع مداع ىنا اذا نالفمذا لاق: ردهنسانعم كلشيا شيا قجةنلوا .

 ةمذلا هلذخا اذا هبلعهل مذا لاقب : ردهمسانعم قلا ناما و دهع هدنقح هثسل ر

 انالفمذا لاق ردذوخأم ندمامذ رلتوب ردهنسانعم كليا ددم بول آ هناما یعدآ رب و
 ردهنسانعم كلا تمذم و لصف یر یر هد زو ,لفافت ( ماقا ) مراج وا
 هليكفو یرسک كلاذ و یصف كيم ( ةمذلا ) اضعب مهنصعب مذ اذا اوم اذن لاقب

 هنم و روند هبهنتسن نالوا ثعاب هنلوا حدق و مذ و یدنلوا وک هکرد ردصم

 ود نوسلیا مذ یب هنسک نالف ینعی" مذب "الثل هيلا نسحا یا هتمذم یضق لاق
 هرزوا سان نالف ینعی سانلاع لک یا ةمذموذ لحر لاق و یدلیا ناسحا کا
 همذم و رددذوخام ندنسانعم یساق هدنامرد بولیرو كراوط وب و ردتاقت و راب

 وه لاق ردحدق و هذ بحوم ینوابم و كرنا هکر دلمعتسم هتسانعم تمرح و "قح

 ض راع ندکلیا هزرت ینتمرح و 'قح كمدآ رو هتم رح و E همدم ظفح ا

 لاقت هنم و ردژاج هد هل رسک كلاذ هدنوب ررلهعتسم هت اتعم راع و تقار نالوا

 یا*یشپ .موتهذم بهذا لاق و ةمرحلا كرت نم راعو هق"ر ىا ةمذم هنم ىت ذخا

 قجهنلوا رکذ هدنسهدام مامذ انعم وب هکرید حراش امامذ مهل ناف اثبش مهطعا
 مذ ردلیعف كلاذ یرالوق ةمذم ,لطلا لرلبرع و ىنا رددوخام ندبتا ثیدح
 قحهنلواحدق و مد هسکرب ( مامذتسالا ) ردکعد ردتلصخ ثعاب هغفلوا حدق و
 (مرمذلا ) هلعفىلع همذام لعف اذا هيلا مذتسا لاقت : ردهنسانعم كمشيا شرا

 یک ممذ هدننزو هنیفس ( ةيذلاو ) هلیعف كلاذ ( ةمذلا ) بويع یا موم

 : هیعذ و هتريزغ و ءاملا ةليلق یا ةيمذ و ےمذو ةمذ رب لاقب هلیرسک كلاذ رولک

 ۳ نر

EE 
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 رطس هل رممک كلاد ( ةعدلا ) أردن اذا ایلع مکهلاقب : زوهنسانعم كلك هقبج
 هناباب اربا كب هلبف كلاد ( ةمومدلا ) ردهیاپ و ه واوآو و روند هبیماد
 ۱ رڪڪذ هدارو یا ندنمهو یرهوح یدنلوا ناب هدنسهدام مد هک نن روند

 رلیدلیا ذخا ندماود راصعب کرد ح راش یدایا

 نا و هلیوکس كننهرمهو یصل كلاذ ( مأذلا ) (۰ لا لاذلا لصف ۰ 0
 | همذو هرفح اذا ثلاثلا بابلا نم امأذ همأذ لاق ۶ ردهنسانعم كلنا ربقحم و مذ

 | لاق : ردهنسانعم كلبا تناهاو هدرط اذا همأذ لاقب : ردهنساتعم كمل لا درط و

 لاش :ردهنسانعم قغقروف یدآ رب هلرمسک كنم ( مأذالا ) هازخ اذا همآذ
 | ةمأذ هل تععسام لوقت ردهنسانعم فلک هدننزو هرم ( ةمأذلا ) هبعر اذا همانا
 ةلکیا ةججذ هلتععام لوقن ردبفدارمو هدننزو همأذ ليج ( ةجيذلا ) ةلك ىا
 | هلحذ لاقب : ردهنسانعم قلزغو هدننزو هجرحد هلا هلمهم یاح ( ةملحلا )

 هروهداذا هلحذ لاش : ردهنسانعم قغآ هرب قروا ییهنسن ر و هحذ اذا |

ae: 3لحذتف هلحذ لاقب : ردهنسانعم ققلثآ هرب قربوا هدننزو جرحدت (  | 
 قمروغ وطقحوح هلدنقسص هالوك كنار و ی ىف كلاذ ( مر .ذلا ( روسدن یا |

 (همرذا) هب تمراذا لوالا بابلانم امرذ اهدلوب ةأرملا تمرذ لاقب : ردهنسانعم
 ۱ هلذیتعف ( ملذلا ) ردذآ هبرف رب هدنساضق كنبرهش هندآ هلیعف كنار و كنمرمه ۱

 | ضيغم یا یداولا مذ ىف اولزت لاق روند هرب یغیدناب یغایا كاج و كنهرد
 | كلاذ و كم ( ةم ذلاو ) هل دادشت كيم و یھت كلاذ ) "مذلا ) همم |

 | ةم"ذم و ام"ذ هم ذ لاش ردیلباقم تكکوا ردهن.انعم قمانقو كمرب هلبعت
 ] یا داخو :انکم لدفا برملا الوش و  هحدم دنع والا بالا ی
 مال كالخ واو و رد هلیسهنیص رسا لعفا هدارو مدنال یا هڏ تاتا

 لئاز مّول و مذ ندنس هکض اشیا هحیوش نس هلفلوا هنسانعح ليلعت |

 قخآ كوم ندنورب مذو ننسهیلوا مومذم و مولم سانلا نيب ىتعي نوسلوا ۱
 ]| هيك نایلوا حوبع ( موهدلا ) لاس اذا. نذو هنا مذ لاق : ردهنسانعم

 ۱ ممذ و مومذم لحر لاق : ردهنسانعم مومذم هدننزو ریما ( ییذنا ) رود ۱

 رولوا دن هلکخغد هوبق قوجییوص و رونید هبویق زا یبوص ممد و حودع "نم
 | كلانا ندکیچ دوخاب ندنرارح هکرونید هریبویس هدرخ لوش و یک هعمذ
 | نالوا ریبعت هج لوق لع ردهنسسانعم منو تیوطر و ردیا تدحم هدنس هرهج

 قاربط یتیدشالم بوشود "هنانان و راجشا رلهصک هکهنسانعم مش روند هتنوطر

 هنماپ نالوا هدنرزوا ینورب كغالغوا میمذ و رولوا یک یرلهجرا روماچ رب رب

 | ندنرکذ كنتسقکت و هنسانعم طاس روند هکوع و ر ا و دووم و روند
 یوم س یی ا ا ا
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 ردطقاس یظفل ءامهدلا ةأطولاو هدراهخسث هدارو روئلوا قالطا ءامهد هأطو
 ةرجلا ةصلاخا یا ءامهد ةاش لاش روند وق نالوا لرف سلاخ یرایو و
 ر و روند هنئژیه و ايس كمدآ ر و روند هیناسنا تعاچ و روند هربثک ددع و

 یاتکلا ةشابخو ماع لقعمو راردبا تغابد هلکنا رولوا یمی هک رددآ توا

 ءامهدنالبل ینانا لاقب رونبد هنسهصک یجتزوقط یرکب كيآ و ردیعما كنراسرف
 رونید هنسهعکچوا رخا كيآ ليم كلاد ( مهدلا ) ".نیرمنعو عست ةلبل ف یا
 هللا هد "یاو وه مهدلا یا لاقش هنمو یک داوس روئلوا قالطا هناقولخم مدو

 كلبتوکو كلك همدارب هبرسک كنز ( ماهدالا ) وح هللا قلخ یا یا وه

 هنسسن رب هدننزو مهو ( مهدلا ) .هعاساذا انالف مهدا لاقب_: ردهنسانعم كليا
 امه دكمهدو مالا تكمهد لا : ردهنسانعم كلبا الیتسا و قعصب بوک یناهک ا

 هبهیهاد و تفآ هدنزو ریبز ( میهدلا ) كيشغ یا تلاثلاو عبارلا بابلا نم
 یلهذلانای را نب رع و رونیدهمدآ نفمکبس و قجا و راربد ید مهدلا "ما رونید

 ه هقان لوا یرلهعوطقم سور بوشوا لتق هل را ردا رب رون ردیعسا كتسهقاب

 يهد نإ ةباو و ردشلوا لثم برض » مهدلا نم مأشا « هلغغلوا بیبستو قیلعت
 تمهدلوقن ردهنسانعم قرارق یهنسنرب هدننزو لیعفت ( میهدتلا ) ردرلندحم
 هکردسیفام و هدننزو مآدتم هلیسهینب لوعقم مما ( مسدنلا ) اهدوس اذا راتلا
 (نامهد) هدننزو دجا ( مهدا ) هدننزو بارع ( ماهد ) رونید هصخ نوا
 كيم ( ةماهدلاو ) هدننزو :ارج ( ءاهدلا ) ردندلاجر “ياسا هدننزو نام |

 هلغلوا توارطو بانرب و ناوارف كب یانابن هک رولوا فصو ههجناب لوش هلی ۱
 ءارطخ یا ةماهدمو ءامهد ةقدح لاقهلوا رونروک لشي ووق قتمارق ندورنک

 ةدشنم ناو ادوسیا » ناتماهدم * یلاعتهلوق هنمو ايرو ةعنداوسلا ىلا برضت

 هبهود دیدسشو زوای هدننزو رفعج هللا هالثم یا ( منهدلا ) "یرلا نم ةرضحلا
 هغهد رونید هنحرا مالمو زود و رونید همدآ تعیبط كزا برشم مالم و رونید
 قمش یاس هدننزو هحرحد ) ةهمدهدلا ( ردن دح نارق نب مهدو راربد ید

 هنن رلئسوا ینرلتلآ كنهنسن شلغي و همده اذا تيبلا مدهد لاقب : ردهنسانعم ||

 ( مدهدتلا ) عب ىلع هضعب بلق اذا "یشلا مدهد لاقب : ردهنسانعم كمریوچ |
 ( ةیسهدلا ) طقساذا *وفلا مدهدن لاق : ردهنسانعم كعئود هدننزو جرحدت
 (یشدد) هافخااذا "یشلاسهدلاقب : ردهنسانعم كليك یبهنسن رب هدننزو هجرحد

 هبینفرپهدننزو رفعج ( مکهدلا ) ردیدآ لجر رب هدننزو رفعح هلا همجعم نیش |
 هدیدیش سا رب هدننزو جرحدت ( کحدتلا ) لاب یا مکهد جش لاقب رونید |

 یناهک انو دیدش سما ین يکقا اذا نالف مکهدت لاقب : ردهنسانعم قمردلاص اپامیب |
TF ی بسسس سس 



 | هامودلسا رونید هايبرد هللا دم ( ءامادلا ) را یا ةمادلاو مادلا برش لاقب

 | یواو ینعب یلالعا هدنروس و هلییوکس كواو دوخاب هلپضف لواو و كلاد یدیا
 | (مودلا ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام مد ( موعدلا ) رولوا داش يسفلوا بلف هفلا
 | هجاناكجهدیا نیکسن ینابلغ كنهرعتت هدننزو بارحم ( ماودلاو ) هدننزو ربنم

 رد كرللاد رونید یخدلدنمبا ءامود هک ( لدنجلا ةمود ) یک هصعوچ رونید ۱
 | لیکبناهدننزو نابع ( نامود ) ردلسافینایم ماش هلبا زاجح هکر دیدآ نصحرب |

 | سبق نا «هدشزو "یور ( "یودلا ) ردیردب هل یبقر ندنادمه هکر دمشجنا

 | هدننزو لوقب ( مود ) ردیدآ عنموم رب ( مادلا ) ردندیاسما هکرد لهذ نبا
 | ردبعا كرېلرپ دوخاب هیرق رپ هدنع ( مودیوذ ) ردیفسا یداورپ دوخاب لبج رب
 | ریبعت هرکی شاب هک رونبد هنسهراع یسنود شاب هدننزو بارم ( ماودلا )
 | همدآ نایانقیورب امناد هدننزو میقم ( میدلا ) راودلایا ماودلا هذخا لاقب روئلوا

 | هیصخ روند هبهباخ هدننزو هر ( ةمودلا ) فعار یا مدم وه لاقب رونید

 | ( نامودلا ) ردبعما كتروع یبا رب و رد هلیبشت هنر مودرجش هنسانعم
 ۱ هبایخ» ) همادم ( رود هنس 4 ود هدنسهروح وص د وحای هداوه تكشوق هزاعف

 | قلوا رظتنم هبهنسن رب هدننزو لعفت ( مودشلا ) ردیتسا عنموم رب هدننزو

 هلینوکس تناهویعضكلاد ( ةمهدلا ) رظتنا اذا لحرلا مودن لاقب : ردهنسانعم

 | هبهنسن هراق هدننزو رجا 1 مهدالا ( داوس یا همهد هبف لاقب روند هغلهراق

 | کی نالوا هدریو ردهلتهجو قالطا مهدا هنآ زغای دوسایایهدا “یش لاقب رونید

 شلزوهکرید حراش رولوا دنم هلکغد یخدهزبا یکسا شلزو و رونید هنزیا قابا
 رد هباسذعم لوا ید ءاربغ ةاطو ءامهد ةاط و كلذك روند ید ریغآ ها کا

 رابالانم هلیا هدحومیاب و ردبعچ ربا نالوا هنساتعم ربا لوق رات الا نم كفلوم

  زسرولب یضای هکرونید هبهود نالوا بلاغ یهایسیهداو یہتا ردطلغ یرلدخست
 | هبیغاقوب مهداو ردیفوم ءامهد رارید نوج هنالوا هایس هدایز ندنآ هلوا شلوا
 ۱ هلمرحن مشاه هدا ودیقلا یا مهدالایىلع هلج لاش رد مهادا یعج روئلوا قالطا

 | ريجونبو هثرلهسک مان یلسلاسادمنب ةيواعمو یسبعلا دادش نب ةرتنع و یرلا
 :ردهنسانعمیاوا مهدا تآ هدنزورارجا (مامهدالا ) ردپتما یرلسرف كدابع نب
 هنسن رب هدننزو راربجا ( مایهدالا ) مهداراصاذا امامهدا سرفنا مدا لاقب |

 ۰ بآرغ ( ماهدلا ) وسا اذا امایهدا يلا ماهدا لاقب : رد هنسانعم قلوا هايس
 تا روغ و هود فورعم رب و دوسا یا ماهد یش لاق روند هب هنسن هایس هدنژو

 ردش وم تكمحدا هدننزو ءارج ) ءایهدنا ( ردرلب وتذم ا هیماهد لنا ردبعا

 1 هزا مدق و یکسا و ردقلا یا ءاهدلا هدي لاقي رونلوا قالطا همرجت ءامهدو
 ی ۰۰۰۰ فذأقشذفذتتل۳ق۳ىقل0۹۵ةذ)٩۵۹۰۹ك٩ة۰٩ب۰۰
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 هرومغب ناغای نامز قوج هرزوا نوکسزسقرب و دعر هلبرسک كلاد ( ذعدلا ) |
 ناغایلصتم هصکرب نوکرب دوخای نوک یدیای قبلا دوخای نوک شب لوقلع رونید |
 زا ليل ثا دوخاب ردرابم ثلث يدم لقا كنهعد ضعبلا دنعو ردنرابع ندرومغي ا

 لاقب رولک مویدو یکبرقو هبرق رولک مد یعج ردقوب دح هنیرثکاو ردیرادقم | 3
 ةتسوا ةسجن مودبوا قربو دعر الب نوکسف مودیرطم وهو ةيدب ءاعسلا میترطم ۳
 ةدعلا نم غلبام ىنعي .غلبام هرثک او لیللاوا رابنلا ثاث هلقاوا ةلسيلو اموبوا ةعبسوا ۳

 أ هلیعف كلاد ( عدلا ) رطلا ةمناد يا اعد ایدوامود امود ءاعسلا تلازام لاقب و |
 | یرلکدید هیدباضس و یدنلوارک ذ هکرد هنسانعقلوا رطلا ةمناد باصس یک مود
 ےودنلا) ةعدترطم اذا امد مدت ءامسلا تماد لاقب : ردهنسانعم قمردغاي رطم
 تم ودلاقب : ردهنسانعم قمردغای همد باح هدرلنوب هدنرلنزو لیعفت ( میيدتلاو
 نوزوا كي یمعسق باکو رد هاو هبواو و سپ ةعدلا ترطما اذا تعدو ءامسلا
 رپسلا ىف تنعما اذا بالکلا تمود لاقت : ردهنسانعم كغك بودرکس یدازوا
 ءایسلا ىن تراداذا سعثلا تمود لاقب : ردهنسانعم كيا نارود هدکلف شنوکو
 هکر دهنسانعم كن روک هدننئیه ردبا نارود یک رود هدقش رغا یهایس هنزوک و

 ابقدح تراداذا هنیع تمود لاق ردهدزناب ز یریبعت رود یک خرج یزوک
 كما نارود هدنلکش نافلق هدنزو هدقدنوق غاي هابروح كلذک ةکلف ىن اک
 یهنسنر و اهقوف رودنیح هلاهالا ابف رثکا اذا ةقرلا تمود لاقي : ردهئسانعم

 | هیوض یوراد یسهلوقم نارفعزو هلباذا یتلا مود لاقی : ردهنسانعم قراشب
 یننایلغ ننکيآ رانیق هرصتو هفاد اذا نارفعزلا مود لاقب : ردهنسانعم قغالصا
 | هلا هنتسن رب اقلطم لوق ىلع رد هنسانعم كرس وص قوغوص نوا نیکست

 | درابلا ءالاب اههناذا ردقلا مود لاقب : ردهنسانعم كجا نکست ینایلغ كنهرهت

 ۱ كلا نارود بوروق هرئاد هداوه شوقو "یثب ابالغ رسکوا ابنایلغ نکسیل
 | ردا زاورپ كرهدبا نارود نوجا دوعص هالاب رونلوا ریبعت قفلیآ هک ردهنسانعم
 ۱ قرهبمانیواینرادانف شوق میودن هکیدید رلضعبءاوهلا فقلح اذا رئاطلا مود لاقب
 ۱ هماود و هحانج ك رح افراط اذا رتاطلا مود لاقب ردنرابع ندنسسلبا زاورپ

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
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 ؛ هدننزو هنامر ( ةماودلا ) اهتبعل ىا ةماودلا تمود لوقت ردهنسانعم قمانوا ۱

 . راراپیندجاغا ولپاص یک قشرغا رارانبوارلقجنالغوا هکر د هنسن یرلکدید قالرف |[
 ]| رونیدهرب شنای روغي یرتکدیدهید هلیعف كيم ( ةعاملا ) زساح ردءاود ىج |

 " رونید هبیئناد رطم هدننزو بارع ( مادلا ) ةعدلا اتیاصااذا ةعدم ضرا لاس |

 | كنزا ةبرشاو نوجکبدلیا تموادم نالواالتیم رونید ید همادم روند هرمځ و
 یدنلوا قالطا نوعغیداوا عیطتسم اک | بویمهروتک تقاط مدآ هنیرش تموادم | |
 تم چ |

| 
 ےس ا ل ل سس سس سس سس سس

 (۱۹) عبار



۲۸۸ 
ees س 

 : (مدندلا) ثناوص اذا تسطلا و سوقلا تمد لاقي یک بر FD کج

 ( ماودلاو ) هدننزو مو ( مودلا ) رونید هئوا کا شمرارف هدننزو جرز
 *مشلا ماد لاقب : ردهنسانعم قنلوا رارف رب و مئاد هلبضأ كرللاد ( ةموعدلا و )

 مهلوفو دنماو تساذا عبارلا و لوالا بابلا نم ةموعدو اماودو امود مادي و مودي

 حراش ردذاش هلی هدعراطم و یرسک كنبع هدینام یعب ةردا مودن تەد
 | نیتفللا لخادن شمبلادنع و ردندذاوش یک لسش لضف و توم "تم وب هکرید

 ماد مود و یبتا ردشفلوا ذخا ندلوا مودن و ندعبار باب تمد هکر دندنلیبق
 :مود و ماد یا مود "لظ لاقی رولوا ردصلاب فصو هکرولوا هنسانعم تبا و

 رونلوا ریبعت كمکيد هکردلمعتسم هنسانعم قلوب تنوکس هنسن رحم ماود و
 هنسانعم قلوا ولطبط هللا وص هفوقو مادلا هالا هثم و نکس اذا *یثلا ماد لاقب |

 | ردهنسانعم قلوا رطلا ماد باس مود و تالتما اذا ولدلا تماد لاقب ررلتسم

 | هدن اصوصخ هدیرع دالب ور ۳ ها کا را مود و رکذ یساک |
 | ید هحاغا ولوا كبو ردیرم كنآ قبب هکرونید مود هدهنحاغا ردس و رولوا |
 | نی مود ردنداسا مودو ردنوعا ۳1 یظفل ءام هدنلوق ناکام كفلوم روند |

 كلبا ماد یهنسن رب هلرسک كنەزمه ( ةمادالا ) ردندناطعق دالوا ابس نب ريج |
 | : ردنسانعم قعردلوط ی هغوف و اعتاد هلعح اذا "یشلا ماذا لاقي : ردهنسانعم ۱

 + ردهنسانعم قمردغاپ رومی ی رلکدید هد باس و اه *الم اذا ولدلا م ادا لقب

 نوحما نیکسن ینسمانیق كنهرضت نابانبق و ةد ترطما اذا ءاعسلا 9۲ لاقب
 نكسيل درابلا ءالاب اهصضن اذا ردقلا مادا لاقب : ردهنسانعم كعرس وص قوغوص |

 | هرقن اذا مهسلا مادا لاقب : رد هنسانعم كمرکح هرزوا قمرب شاب قوا و ابنایلغ ۱
 | هلاحیع نو ندنغایا جاس هرکصندقدلوا نکاس ینایلغ كنهرصتو مابالالع |
 | غارفلا دعب ابلع اه اققا اذا ةيفئالا ىلع ردقلا مادا لاقب : ردهنسانعم قموق |

 | كلیابلط یماود لوقیلع قلق ی" بوبلیا هلج هدصوصخ رب ( ةمادتسالا ) ۱
 ۱ یک هرتاد هداوه شوق و هماود بلطوا هیف ین ا اذا همادتسا لا : ردهنسانعم |

 ۱ مادتسالاقب رلردبنارود نوجا كلسک و هکر د هنسانعم كیا زاورب رءهدما رود ۱

 تلبا هلماعم هلنلوهس و قفر هنویدم هدناب بلط قح و ءاوهلاق قلح اذا رئاطلا ]
 (ةموادلا) ردهاانعموب ید ءامدتسا هکهتن هقفر اذا هعرغ مادتسا لاقب :ردهنسانعم

 | یتماود لوقیع ردهنسانعم قلق ین ان بویلتا هلج هدشیا رب یندوب هدننزو هلعافم
 | موبق (مویدلا) هماود بلطوا هبف ین 1 اذا مالا مواد لاقب : ردهتسانعم كللابلط

 | هشیمه ( مادا ) ماد یا موید "یش لاقب رونید هبهنسن هشيمهو ماد هدننزو

 ۱ نکاس یا ماد ءام لاق رونید هبوص نروط بویقا و رود ههنتسن تبات و

 همدلا
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 هناویح و ناسنا نالوا زومس هدهجرد تیابن بولوا ولع هليا حشو ےل یسهدوک
 ( ةمدلا ) مصشلب "یلتملا نعسلا یهانتلا یا مومدم سرف و لجر لاقي رونید
 ریقحو هدرخ یهو رونید هبهجرف و هنسانعم هل روید هبهلهک هلیرسک كلاد
 هرعب روند هنغیق هود و هتساتغم هره روئید هییدک و روند همدا رودوب

 :ردهنسانعم بولسا وهقیرط هلي كلاد ( ةمدلا ) لوليد هثغاتب نویق و هنساثعم
 رکذ یساک رد هنسانعم ءاماد و ردیدا بعل ر و ةقبرط یا ةنسح همد ىف وه لاقب

 نیکا رایحتفیج رولوا یرلشید هکردتلآ رب ندحاغا هلرسک كيم ( همت دملا )

 ( ةعدلا ) رونلوا ریبعت وکروس راردبا هیوست یرب نالبکا هلکنا هرکصندکدک |
 كنناشوط برع یدیا ءاعاد یلصا هکلیددشت كيم ( ءامادلا و ) هدننزو هدرص

 لوسش و رونید ءاطهار و ءاعصاف و ءاقفا هنبرلرکید هکردیمسا كنيرب ندنرلهوب
 كنساوب هلکنآ بوکح هرثط ندنسهوب یدنک یناشوط برع هکروئید هغاربط
 (ةمامدلا) هدننزو لعاوف لصالاق رولک ماود یعجب رلبا رسرولب بوئروا ینزغا
 لاقب :ردهتسانعم قلوا رظنم د و راوخ یلدوحو نیکرج مدآ رب هدننزو همارک

 تاسایا سساشاو مبارلا و لوالا و ینالا بابلانم ةمامد تعدو تعد و نالف اي تعد

 كلشيا سيا ازسانو دب هلبرمسک كنیم ( مامدالا ) رظنلا يق ترص ىنعب

 قلواتئبه دب و نیکرج هسک رب و لعغلا تحق یا نالف ای تعدا لاقی : ردهنسانعم
 وا جتا یا لجرلا مدا لاقب : رد هنسانعم قلوا یدالوا نیکرج و هدرخ لوقیلع

 رونید هنابای شیکک هلیقف كرللاد ( ةموعدلاو موعدلا ) ممد دلوهل دلو
 ذیذلو كب بولوایک کوک جواه هکردیسا تواعونرب هلبصف كلاد ( ةمادمدلا )
 هکلهتد هلرسک كلاد ( دلا ) زساه رولک مادمد یعچ روتلوا لکا هلفلوا
 فنص ییا ردنابن عون رب هدننزو طبالع ( مدامدلا ) ةردا یا مد هب لاقي رونید

 قلهابس هدنسهب و بولوا قجا ندنآ یسیرب و یعرف هلیسهدایز یرب رولوا
 تند مرای ید ندنعو ییا و ردعطاق یرایلاس ناقا ندزغا هدیعون ییا رولوا
 هفلتوا یروق هدشنزو جرز ( مدمدلا ) ردوقم ینایبص غامد برش ینرادقم

 رفعح ( مدمد ) رونید هنسیروق كنتوا قجادغب شم لی ندنرزوا و رونید
 ردبدا هبرقرب هرزوا تارف رېل هدننزو یمز ( یعد ) ردیدآ عضوم رب هدننزو
 هثسب رب ندنرلهوب یاشوط برع هکرد هنسانعم ءاماد هدننزو ءاولغ ( ءاعدلا )
 هبویق نیقب یید شلروا هلشاط یراوبد كنا هدننزو مظعم ( مدلا ) رونید
 همدآ رودوب هلیدبدشت رنو و یرسک كرالاد ( ةماندلا و ةم دلا ) رونید
 قجلآ و یند هسک رب هدننزو لبعفت ( مئدشلا ) روند هبهجرق هدرخ و روئید
 یسهلوقم نکل و یایو لذن اذا لحرلا مد لاقي : ردهنسانعم قوا هامورفو

 يام ادم وحش



 سس سو سس سم

۳ ۱ ۱ ۳۳۹ 

۳۹۹ 

 اهاوس اذا شرالا مد لاقب : ردهنسانعم كفزود یرپ و مامدب اه رهاظ الس اذا

 الالف مد لاقب : ردهنسانعم كلا باذع هلا باذع دیدش هدهجرد مان هبسک رب و
 : ردهنسانعم یقمراب دوخاب كلبا درخ بوزا ینشاب ثكمدآ رب و اما: اباذع هب ذع اذا
 هبرش أذا همد لا : رد هنسانعم مروا و هجشوا هخدش اذا هسأر مد لاقب

 هلیهجو لاسبنسانلخ و عرسا اذا لجرلا مد لاقب : ردهنسانعم كعروب هلنعرس و
 برعو مهکلهاف مینسطاذا موفلا مد لافب : ردهنسانعم كمروک بوربف هزیر هزر
 | : ردهنسانعم كلبا نسرولب بوئروا زودیود هلیغاربط ینزنعا كنساوب یناشواط
 | لاقب :ردهنسانعم قعشآ هغارممق رغیآ و هاوس و هاطغ اذا هرسج عوب ربلا مد لاق

 :ردهنسانعم كموکبویلفاربطینرزوا ككراتنم هدرب و املع از اذا رجا ناصحا مد
 مامد روند هثبش نانلوا الط هبهنسن رب مدو بارتلا الع یوس اذا ةامكلا مد لاقب
 | كنهففخم مد رونید هناق هکردنغل هدهففخم مد و ردبدآ تابن رب و رکذ پساک یک

 | ید ېلصا هنب نکل یدلوا دراو هلفیعضت هدننب دسحایع اراربصا كيخب و رع اب

 ید وب هدننزو لیعش ( میمدنلا ) ردظ ول قفلوا ماغدا و بلق هم ءا بولوا

 | مدلاقب ردهنسانعم كمروس هنسن یسهلوقم نالوخ و نارفعز هنسهمشط كزوك
 | لاصيتسا یسا يحد وب هدننزو هلزاز ( ةمدمدلا ) مامدناه رهاظ الط اذا نیعلا
 | ندنسانعم الط ردهنسانعم كمروک بوربق هزر هر بودیا راسکاخ هلیهحو

 | بضغ و منخو مهکلهاف منعط یا میلع مدمد و موقلا مدمد لاقي ردرركم |
 | كرتهدروموک هلبضغ و منخ همدآ رب و بضغل یا ةمدمدلا هنذخا لاقی : ردهنسانعم

 | ابضخم هل اذا هیلع مدمد لاغی : رد هنسانعم كمربو هدنابالآ و كلوش زوس |

 تمرمو ربج یفیریق هکرونید هکلموچ لوش هلیعف كرللاد ( ةعدلا و میمدلا )
 هحوبا یو هوا شاوص هليا مد دوخاپ دیک اپ لاسط یرزوا هرکصندقدلوا ۱

 مدلاوا دیکلاوا لایعطلاب ةیلطم یا هیمد و ممد ردق لاقب راردیا ويد نوستوط

 مامد عج روند همدآ هروجو هری نیکرچ و ریقح یسهثج ممد و ریادعب |
 یرک ذم عجب رولک مامد و رولک مامد یمج ردهیمد یینّوم هدشنزو لابح رولک |

 قبرا و قبربق هدننزو بنع ( مدلا ) مجق ینعب ریقح یا ممد لجر لاقب یک
 | بارعا یکزوغا ویوقو یک ناف رونید هبهنسن قجاویص ینغیراب و یتغیریق كلوج |
 (مامیلا) زلوا هدرلنا یسهاوقم تمکح نیط اریز راراوص هليا هلوقم وب یسهغلاط | ۱ ۱

 وه و مامدلاب هد لاقب نوسلوا هسرولوا هنوک هن رونید هیاویص هدننزو باتک
 ېک یک نالوخ رونید هباود یرلکدلیا الط هنسهیج كفجوچ كجوکو هبلطام |
۱ 

 ( مومدلا ) هيف ءامال باح“ یا مامد ءاعسلا ىف اد لاقي رونید هیاحس رتسرومغیو |

 یسهدوک
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 هکرونبد هركلهنک و قلفخرق و ردلمعتسهنسانمم هورکو تعاج و ءادعالا نم |

 اید داص لاقب روند هنککرا كنشوق جارتو رولوا هدنراقاتب هودو هدنراقایا ضوح |[
 هايس كب ردیبقل كنتعاج هبضوتبو ردیعسا كنجلغا لس هدهیداب و جاردلا رکذ وه و

 رب ندنشوققلترغبو ردیدا كيوصرب هدندروب نسبع ینبو رلیدلوا بقلم ندنرافدنوا ق

 ردنداصعا اید نب زورپف دوخاب زوربف نب اید و رونید هنککرا دوخای عون ||
 ردلکد یلید زوربف یلتاق كباذک ما یسنع دوسا نالوا هدنساعدا كلرببخپ و و ||

 فرمشم هرزوا هورح هدهکم هلتفاضا یلید لبح و ردیوسنم هنسهفئاط اید لوا

 هب هفیلخ نومآم ردبسهبنک كنهسک رب هدننزو همام ( همالدوا ) ردبسا كغاط
 وا و یدبا مدآراکبریش و خوشرب تبثم یقانم و فئاطل هدهیدا بتک و رصاعم

 درص ( ملدلا ) روشلوا قالطا هغاط رب فرشم هرزوا نوجح هدهکم همالد
 راز ( ےلد ) هدننزو باع ( مالد ) روند هناوبح یرلکدید لبف هدننزو

 طبالع ( مالدلاو ) هدننزو رفعج هللا هثلثم یا ( مثلدلا ) ردنداسا هدشنزو

 دیدشت و همجعم یاخ ( دلا ) رونید هناوبح و ناسنا كالاجاو تسح هدننزو
 تلع ددش و رونید هبهود یرا و یموب ےظع یسهثح هدننزو لحدرح هلمال

 نوزوا لوقییع هوقوا فیفخ و دیدش ءاد یا "مد هذخا لاقب روند هنصرم و
 همحم یاظ ( ظلدلا ) روند مد ههنسن لبقت ره و روند هبوشوا یدازوا

 ولشای تیاغب هدنرلنزو "بدرا و لحدرح و لحس و جرز و هدننزو رفعح هللا
 هبهود كکرا اناون و یوق هدننزو لجو روند هبهقا شلوا هدناملع هلغلوا

 رونید هبیراق هحوق هدننزو جربز هلفاق ( مقلدلا ) روند همدآ دیدش و زواپ و
 رارعشقا ( مامهلدالا ) روند ههقا شعافوا بونشآ یرلشید ندنغلولشای كبو

 لاقب و فنک اذا مالظلا "مهلدا لاقب : ردهنسانعم قعصب قلوک ارق كب هدننزو

 مهلد ليل لاقب : ردهنسانعم لظم هدننزو رفعج ( مهلدلا ) ةغلابم مهلدم دوسا
 قشعو رونید هنککرا كنشوق قلترغب و هنسانعم بئذ روند هدروق و مظم یا

 دوه لاق روند هقتشاع شلوا هتفشآ و هلاو و مسرسرآ و هنا ید نداوه و "

 هدننزو ساطرق ( ماهلدلا ) ردیعسا لحر ر مهلد و یوهلا نم لقعلا هلدملا ىا

 ضام یا ماهلد لحر لاقب روند هیسک ذفا و راذکراک كلشيا و روند هنالسرا
 قماوص بوروس هثبش رب ییهنسن رب هلبدیدشت كيمو یصق كلاد ( مدلا ) |

 هبهالط اذا لوالا بابلا نم امدهبهمد لاق یک كمروس هبوب و زدلاپ : ردهنسانعم

 هصصح اذا تیبلا مد لاقب : ردهنسانعم قلاچ هناداب بویاوص هلا جرک یراود و ||
 هنسهرشط كزوکو اهریقاذاهنیفسلا مدلاقب : ردهنسانعم قلتافلق هللا تقر ییکو |

 نیعلا مد لاقب : ردهنسانعم كمروس هنسن یسهلوقم نارفعز و روپصا ینعی مامد ||
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 عاب لوف یلص هلوا ردبا علب ندرب یبهنسن ره هلفلوا عساو كب یعرف هکر وئید
 توسبوا یش لک اهجرف میلی تناک اذا غدم ةأما لاقب هلوارثوا یعرف نکروئلوا
 ۱ یاسا هدنزو نام ( ناغد ,) هدنزو راز ( مقد ) عاجلا دص اهحرف

 | یرهکچبولیکود یراشید ندفلهجوف كب هدننزو هحرف ( ةغدلا ) ردندلاجر
 كمدآربهلئوکس كفاکو یف كاد ( دلا ) رونید هئویفو هبمود شک ن.

 یبهنسنر وعفد اذا لوالا بابلا نماکد هردسفرکد لافب : ردهنسانعم یقغاف هنسکوک
 یک یرلکدکود ینرلتمد نمرخ ردهنسانعم كلبا درخ بوکود هرزوا یر یر

 . كيثقبا هدننزو لعافت ( مكادنلا ) شمب ىلع هضعب قداذا “ىلا مكد لاب
 دوخاب كننرب هدننزو لاعفنا ( ماکدنالا ) اوعفادت اذا اوک ادت لاقب : ردهنسانعم
 هرمن ( هکد ) معفنا اذا نالف دنا لاقب :ردهنسانعم كمربکبولیقوص هرب ولتدش |
 هنسن رب یهنسن رب هدننزو لیعف ( مکدثلا ) ردیدآ هدلب ر هدیرغم هدننزو |

 كسزاغو كمدآ رب و هیف هلخدا اذا هیف هکد لا : ردهدسانعم ققوص هرعا |

 هیعطن اذا هسأر "انالف کد لاقب : ردهنسانعم قخاق بوسوس هليا شاب هنسهنروا |

 رب هلنینغف ( مدلا ) ردیعسا لخر رب هدننزو ریبز ( میکد ) هنروصنح یقاح یف
 یک ايق هايس نیعلاپ ردهنسانعم قلوا هایس كب قرهلوا نیحلای قعنیاط و زود هنسن |

 ۱ قفراص قادود و ةسولم ىف هداوس دنا اذا عبارلا بابلا نم الد *یثلا ملد لاقب

 هفلقف راسنالوا هدقادود رولوا مساوتلدبن اذا هفشلا تلدلاقب : ردهنسانعم قلوا |
 هنراید زاجح هکدیسا روناج رب. هبنش هیهیحو لده یا لد هتفش یف لاقب رونید |
 رب و ردشلوا لثم بر ه مدلا نم دشا ٠ هلغلوا روئاج زوای كب ردصوصخ |
 قرهلوانیعلاب و زود هنسن رب ید وب هدننزو راریجا ( مایلدالا ) ردیسا كلخر |

 هبهکو ةسولمق هداوس دنشا اذا *یثلا مالدا لاق : ردهنسانعم قلوا هايس كي
 هدننزورجا ( ملدالا ( مهلدا اذا ليللا مالدا لاقب : ردهنسانعم قلوا وك ارق كب |
 هغاط هاپس كي و همدآ هايس كبو مدآ یا ملدا لحر لاقب رونید همدآ نغای هرق |

 | ردهیو هراق نانلوا ریبعت جاز هکردهنسانعم جدنراو رونید هنالسرا و رونید |

 | هیهنسن هايس و داوس یا مالد هلاقب رونید هفلهایس هدننزو باح ( مالدلا ) |
 | هنسهجک یجزونواكنآ هدننزو ءارج ( ءالدلا ) دوسا یا مالد *یش لاقب رونید |
 | رب هدننزو ردیح ( لیدلا ) نیئالن ةلبل ىا ءالدلا ةلبل هذه لاقب رونلوا قالطا |
 نالیک هدناریا لید هرزوا یفیدلوا روطسم هدناهرب ردیسا یناسنا ٌهفلاط فورعم |

 | ید هرانآ رولواقجروبق یرلجاص بولوا دیدش تیاغب قلخ رد رهش رب هدنتلیا .
 ۱ هیهاد و 21 لید و رلیدیا فنص رب ندنعسق دارک ا لصالاف رونلوا قالطا ید

 ودع یا ةلایدلا نم ليد وه لاقب ردلمعتسم هنسانعم ودع و نعتد و ردهنسانعم

 ءادعالانم
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 هدنکنر هغد هدننزو رجا ( دالا ) ةبغد هب تناك اذا سرفلا ٌماغدا لاقب

 لاق روند جزید هدیسراف هنآ نالوا هدنوطوب ردهاغد یئئؤم روند هلا نالوا

 هلفاجحو ههجو برضي نا ليخلا ناولا نم یهو ةد هب تناک اذا مغدا سرف
 هدیسراف هجرک فلؤم هدسح راس نم اداوس شا كلذ نوکی و داوسلا ىلا

 زو كاذک هنآ غای هکر دبب رعم هزبد جزید نکل یدلبا ناب ويد روید جد

 نالواهدنزرط یرلکنر كنکشا نابب و كدروق ضعب هلوا قتمارق هکر وند هنآ

 رولوا قتمارف هحدایز یسهروج كنبرغآ و یسرهج و یسلپ هک رولوا زغای
 لاقب رونبدهمدآ نالوا رلیوس ندنزککو رونبد هناویح نالوا هايس ینورپ مدا و |

 هدننزو لاعتفا هلدبدشت كلاد ( ماغدالا ) هقنا یبقنم ملکی یا مدا لخر
 مدا لاقب : رد هنسانعم كلا لاخدا و جرد هرجا فرح رخآ فرح رب ید وب
 میظع لوقیلع رونبد همدآ هابس هدننزو نافع (ناغدلا) هلخدااذآفرطاق فرحا

 مادلا ) ردهدزنابز هدهلبعف كلاد ردیعسا لحر رب و رونید همدآ هایس لکیهلا )
 بارض ( ماغدلا ) مغاد مغار لحرلاغ رونلوا رک ذ ادک وم اک او هدننزو غار

 لجررپ هدننزو ربیز ( میغد ) رونید هبیرغا هنوک رب ندنریرطا زاغوب هدننزو
 بولوا عج ندنظفل مدا ىتعي ردهنسانع» ضیب هلی كلاد ( غدلا ) ردیسا |
 كفاف و ىح كلاد ( قدلا ) رولوا "دم هک ایوک هلتهح و روند هراهنست قا ۱

 لاقب نوسلوا ندتهج راس كرکو جروب ككرک روند ههودناو مت دیدش هلیئوکس
 ینرلشید كمدآ رب رولوا ردصم قدو هربغو نيد دیدشلا ملا یا مقدلا هذخا
 یمدآربوهنانسا رسک اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اقد هتد لاق : ردهنسانعم قعافوا

 هقد لاف : ردهنسانعم كمروبقاق هنسکوک كلذک ردهنسانعم ققاق هنوا نیزسنآ
 هرزوا هسک نالوا هدیرحاو هردص ین هعفد اذا هقد لاقب اذکو ةاحافم هعفد اذ
 هلنیتعف ( غدلا ) تلخد اذا هيلع حرلا تقد لاقب : ردهنسانعم كمریک راکزور

 ززشنالوا باوص هک رد حراش ررض یا قد هب لاقب : ردهنسانعم نایزو ررض |

 نعهیلیوس نیزسقمروا هنفرح دانم یمالک جرخم هک هلیا نیتمجعم نیئاز ردقلوا
 لاقش :ردهیسانعم كلکود بویروح یرلشید كوا كمدآ رب خدو ردهنسانعم قلوا |

 هدننژولاعفنا ( ماقدنالا ) هناتسا مدقم بهذ اذا عبارلا بابلا نماقد لجرلا مد
 جیرلا تقدنا لاقب : ردهنسانعم كمربک زاکزور ندهرمشط هرزوا هسک رب یخد وب
 لحر لاق رونید همدآ قبربق یراشید هدننزو "رلف ( قدلا ) تلخد اذا هیلع
 (قدالا) رونید ههنسن عساو هدننزوفجه ( قدلا ) ناتسالا روسکلا یا قد

 لجر لاقب ردفغصو ندروک ذم قد رونید همدآ شف ینید جوا هدننزو رج
 دیرافلوش هدننزونسح ( قدلا ) هناتسا نم ثالث ترسکنادق تناک اذا قدا
 ےس تم مست ام زن ام ی حد ات رس دعا RC جم سس جک اس اب صحت



YA 
 ر گس

 هدننزورجا ( معدالا ) ردیردب هلببفرب هلدج ن, ید و رونید یغد مدا هلوا
 | "یغدسرف لافب رونید هنآ نالواینلرفس هدنرب دنبهنیس دوخاب هدنسکوک ید وب
 هنسانعمطرمش هدننزو هیاصس ( ةماعدلا ) شاپ هثبلوا هردص ف ناک اذا معدا و
 باغ ) مامد ( طرش یا ةمامدەل لاقي رد هل روصت ییاعدا كطورمشم ردلمعتسم

 ردپسا لحر رب هدننزو بانک ( ماعد ) ردیعا مبظع نطب رب ندیرع هدنزو
 | هدلبج مان ءاجا هدننزو هفرف ( هعد ) ردعضوم رب هدننزو نابهس ( ناعد )
 ۱ هرود وب مسمادنا نکرج و راوخ یمهنح هدنزو جر ز ( مردلا (J ردبدآ وص رب

 ندننلذرونبد هب هود نما هرکصندکد حنا رلهود راس هک ردهنسانعم سقعد و روند

 | رجا بوراو هرکسندرانا بولوا رظننم هما رلهود بویلفوص هبورلبا
 | قرانا قبص قبص و زبت زبت یک ناشوط یراعدآ هدننزو هجرحد ( ةمعدلا )
 | ( معد ) ةلجت ىف ارمصف یطخمب يا هيثم یف مرعدب لاقب : ردهنسانعم كروب

 (میناعد) ردیدآلجر رب هلبا همچعم نیش ( مشعد ) ردیمسالجر رب هدننزو رفعج
 | كلاد ( مدلا ) ردیدآ وص رب هدندروب سیلطاونب ندنسهلیبق مثخ هدننزو ماقا

 : ردهنسانعم قمالبق یمدآ رب قوغوص دوخای یسا هلیوکس كنهمجحم نیغ و یصف |
 | نورب و مييشغ اذا عبارلاو ثلاشلا بابلا نم اغد مهغد و دربلاورطا هغد لاقي
 ثلاألا بابلا نم امغد هفنا مد لاقب : ردهنسانعم كمزا یرغوط هنعا ینکیک |
 | هاطغ اذا ءانالا مغد لاقب : ردهنسانعم كمروا بویلفابق ییافو نطاب ىلا هرمسک اذا |

 (ماغدالا) امفس امغد هلاغر هاعدلا یف لاقب رونلوا داریا نوجا دیک ات یتسهلک مغرو |
 ۱ مهغدالاقب : ردهنسانعم قمالبق ییهسکرب قوغوصاپ یسا ینذ وب هیرمسک كنهم |

 | ههجود"وس یاهللا همغدا لاقب : ردهنسانعم قغرارقیزوب و مییشغاذا دربلاو "را

 | اذا ماحملا سرفلا مدا لاقب : ردهنسانعم كمروک مك هنزغا كنآ و ها تعي
 | لاخدا و جرد هرجا فرح رخآ فرح رب هدنحالطصا نویفرص و هبف ق هلخدا

 | هلخدایا فرلاف فرا مدا لاقب رلهلوا نددحاو سنج هک ردنرابع ندکللا |

 | زین نیت وید رلردبا قبس یتسید نک هرغس لها یئا ندکلولزوک جآ هدماعط و |

 | نا ةفاخم موقلا رداباذا نالف مدا ردهنسانعم كم قردوب نرنکشج ییهمقل
 . هغدا لاقب : زدهنسانعم كليا راسکاخ و راوخ یدا رب و غضمالب لک اف هوقبسب

 | رب ندنناولا تآ هلنیتعف ( مغدلاو ) هدننزو هفرغ ( ةغدلا ) هغرا یا هلا

 ندنفلهایس تكنیدسح راس بولوا قتمارق فارطا یرلقادود و یسهرهچ هکردنول
 | ندشدب قارطا یراقادود و یمرهچ نکل بولوا زغای قجا دارح هلوا دشا
 | دلردبا رببعت روکوق راناکرت هکر د زغای قتمزوب یسهصالخ ردقلوا زغای هدایز
 | :ردهنسانعمقلوا هدنکنر هغد تآ هدننزو رارهجا ( ماعغدالا ) ردلکد نوللوبقم
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 هدننزو هردبح (ةمسدلا ) روند همدا ین مو معالم نالوا هززوا تو

 نوا محز مشج عفد هدننزو لیعفت ( میسدنلا ( روند هب هجا رق هدرخ

 رد هنسانعم تاملکب بویلهراق هلا هنسن هایس هحزآ یروقح ینادخز كغحوح

 اومد لاقف الاج نيعلا هذخأت ايبص یأر هن"ا هنع هللا یضر نافع ثیدح هنم و
 همدآ رکذلا رک هدننزو زوما ( میسدلا ) نيعلا هبیصت ًالثلاه و دوس یا هتنون
 نوكي نا لمع [اعسذالا هللا نورکذنال] فیعضلا ثيدحلا هنم و روئلوا قالطا

 معبش نا مینضرا] یورم ندنرلترضح ءادردلا وبا ینعب امد نوکی نا و احدم

 هدنزو مسر ۰ هکی ظفل مسد عقاو هدنشدح ۲ یس الا هللا نورکذت الاماع ماما

 2 ۳ یراناهد و یرلنورد هلغلوا دف ندنسانعم قماقبط یبرغا هروراق

 داوطلب نده و میسدن دوخای رولوا حدم هرولوا كد شعاقیطو شلوط هللاعت

 هلیسهغیصبئاغ هدرلهخسن هج رک رولوا 7 هذ ندنفیدلوا نعضتم یتسانعم تلق هلغملوا
 توبثم هللا هموقم ترابع هدهبابن نکل بولوا موس هلیترابع نورک دال
 ( ةعشدلا ) ردیدآ عصوم رب هدننزو نافع ( ناعسد ) یدنلوا لقن انیعب هلغلوا

 لاش روند دصخح یک داجب زستعفنمو ريخ هدننزو هفرغ هلا همجح نیش

 هفرط رب هلئوکس كنبع و یصف كلاد ( عدلا ) كيف ریخال یا ةعشدالا تنا ام
 اعد *یشلا عد لاق : ردهنسانعم ققلرغوط بوروا قایط 4هنسن شما ليم

 هنجعا دوخای تمردشترود لوق ىلع كما عاج و هماقاف لام اذا ثلاثلا بابلا نم
 هجلوا وا ابف نعط وا اهعماج اذا ةأرملا مد لاق : ردهنسانعم قغوص نوت سو

 نالیروا هتس نوا نیک هلل رسک كرللاد ( ماعدلاو ةماعدلاو ةعدلا ) عجا
 ماعد و او و ةعدب هعدف هطئاح لام لاق روژلوا ریبعت هدنباب هکر وند هکرید

 یم رو و روند هغايط نالیروا هندیورک ةا و تبیلا داع وه و

 زوئلوا قالطا هنن راهدرکر سو ديس كموق ر موفلا ةماعد و رولک ماعد و هدننزو

 كنوبقینعب هر رج لا وبا تل کیو مهدیس یا هموق ةماعد وه لاقب

 رردبا عضو هرلنا خرج هکرونید هنیرب ره es جاغا نالوا هدشناج ,ییا
  هماعدن هدانق ولغوا و رغ ن ةماعد ردندیماسا هماعد و رارد ناتماعد هنسکیا

 : ردهنسانعم قمایط هبهماعد هدننزو لاعتفا هللاد دندشت ( ماعدالا ) ردندباععا

 هرکلود هدشنزو اک ا .ىعدلا ) ةماعدلا ىلع "اکتا اذا لجرلا مدا لاقب
 ردضح قالطا هدهیحهتسارک هلتهج و زاج یا یعد وه لاق رونلوا قالطا

 "یعدذخا لاقب رونلوا قالطا هنسهنروا دوخاب هنیرب ولوا كلوب قیرطلا "یعدو |
 ید یش لاش رود هئبش مکح و كب یاوق و هطسو وا همظعم یا قيرطلا ۱

 ینلرقص هدنربدنب هنیس دوخای هدنسکوک کروند هئآ لوشو ماعدلا دیدش یا



 یا مسد هبابل وا هدي لاقب رونید هسا و ربک نالوا ندنفشالب و هنربفز كغاپ و
 لاقب : ردهنسانعم قلوا ولغاب شیورچ كب ماعط رولوا ردصم و سندو مش و
 یمابل دوخاب یلا كمدآ رب و هکدورثک اذا مبارلا باسبلا نم اعسد ماعطلا مسد

 اذا هبوئوا هدب تعسد لاقب : ردهنسانعم قلوا ولساب ولریکو بوئلربفز ندغاپ
 یلطس اب هنیمب ندکلواربفز كب ىلا یعی ةلطس مسدلا نم هدب لاقب و ةمسد تئاك

 "یفلا مسد لاقب : ردهنسانعم یقلوا زوب قنمارق یلول كنهنسن رب مد و ردشل وا

 : ردهنسانعم كلبا عاج هدننزو مسر ( مسدلا ) داوسسلا ىلا ربغا ناك اذا
 یماقبط ىنزغا كنهشيش و اهعماج اذا لّوالا بابلا نم امد ةارلا ممد لاش

 | بوردیک ینناشن و 4رثا كنهنسن رب و اهدس اذا ةروراقلا سد لاقب : ردهنسانعم

 | هجرادفم رب رومغب یریو هیس اذا رثالا مسد لافب : ردهنسانعم كلبا زسرولب |
 || یعابق ییویف و البلف اهلب اذا ضرالا رطلا مسد لاقب : ردهنسانعم قغالسا
 مسد لاقي : ردهنسانعم قلثارطق یهود و هفلغا اذا بابلا مسد لاقب : ردهنسانعم

 هنسهشوکو هنحوا كنهنسن رب مسد و ءانهلاب هالط اذا ییاثلا بابلا نم امد ریعبلا |

 مالا مسد یلع انا لوقت هنم و رولوا یفشالیب كنهنسن لوا هکابوک رونلوا قالطا
 كنهرمه ( ماسدالا ) ردیدآ عموم رب هدنبرف هکم مسدو هنم فرط ىلع یا
 اذا ةروزاقلا مسدا لاق : ردهنسانعم قماقبط ینزغا كنهشيش ید وب هل مسک

 ةروراقلا مسد لاقب رونید هنجاقبط كنهشبش هدننزو باتک ( ماسدلا ) اهدس |
 قحنلوا دس یفترب كمولط هدننزو هفرغ ( ةعسدلا ) دادسلا یا ماسدلاب |

 ةعسد هب لاقب یدنلوا رکذ افنآ یلعف هکرونید هفلزوب قتمارق و رونید هیهمای |
 وهام لاقب رونید هبسک یزولوم ناسنا هبام و سیسخ و داوسلا ىلا ةربغ یا |

 | رجا ( مسدالا ) ردردصلاب هیعست هدنو هروک هننای كحراش "یدر یا ةعسدالا

 | قتمارق ینولو رونید هبهنسن شفلربفز ندغای و رونید هبهنسن ولغای ك هدننزو
 ۱ ۱ قصافكنوکلت هدننزو ردیح ( ےسیدلا ) ردءاعسد ینوم روند هثدش نالوا زو |

 | هنکیا نالوا ندکپوک جاف كدروق لوق ىلع رونید هنسبرواب نالوا ندکبوک |
 ۲  هوآ و ابنم بئذلا دلو وا ةبلکلا نم بلعثلا دلو یا امسي تيأر لوقت روند |

 | رونید هنلوغوا كنسي رآ لابو رونید هنسیروای لوق ىلع هنسانعم "پد رونید
 | هدنادرفم ردپا تاب رب و ردهنیرلانعم داوسو تلظ و هنسانعم لحلا خرف |

 | ماما مان برطق مسیدو ردیرلکدید ینکلسف كنرف هکر اردبا ریسفت هللا محاج
 | تقفشو ین" و قفر هدروما ره و ردیسا یوغللا محفلا وبا ندنباجعا كنبوغل
 . | قفشم لمعلاب قیفر یا مسید وه لاقب رونید همدآ برمثم مالم نالوا هرزوا
 .  قفر هدنالماسعم و روما ید وب هدننزو میمار ( مسادلا ) روند هبوکلت و



 هدنلو رصم ندماش ( مورادلا ) رونید هبولناقولد ربلد هزات ندنکزا ولناچ ۸
 | ندکدسک یرلقارط هدننزو لیعفت ( مردتلا ) ردپدآ هعلق ر هدهنوا ندهرغ | |

 ( عرادلا ) صقلادعب اها"وس اذا هرافظا م"رد لاق : ردهنسانعم ِكقلزود هرکص ۱

 هدولآ و هلانخس و ائاد ردعچ ندنظفل ناردم هکردهنسانعم نرادم هلیعف كوم |

 رجش رب هدننزو فتک ( مردلا ) ردعج ندنظفل ماردم رونید همدآ نالوا |
 لتق ردیاشنم كنلثم » مرد یدوا » ردیعا هسک ر ندنسهلببق نابیش و ردیدآ ۳

 ندنفیدلوا ديدان یک یزنع ظراف لوق ىلع ندنفیدغوا ذخا یاقتنا بونلوا |
 لیحرش هلا همجعم یاخ ( نیجنردلا ) ردهنسانعم كله يدوا يدنلوا برض |

 هللا هامر لاق ردهدنسهش لقاع عج ةغلابم ردهنسانعم هبهاد و تفآ هدنزو | |
 ندا ددر هرلاحم ازسا# هدراهبمک هدننزو جر ز (مدردلا) ةيهادلا ىا نیچردلاب |

 هدننزو جریز ( ردلا ) روند هبهقا هحوق و روند هنروع هرشط یثاب |

 ( غردلا ) يب یدر يا مرد لجر لاقب رونید هیسک نابزدب هبام کو قجلا
 كلاجد و رونید هیبسک طقاس و ردقی نابلوا ییثبح و عقو هدننزو جرز هلفاق
 هکهتن ردبعج كلحر هکردقلوا لاجرلل مسا نالوا باوص کرد حراش ردپجا

 (ماهردلاو) هدننزو ربنم ( مهردلا ) ردتبثم هلیناونع لاچرلا ءاعسا نم وه هدمکحم
 هدنباب كکم هکردیسا مولعم نزو هدننزو جرب ز ( مهردلاو ) هدننزو بارح
 هکر بد حراش رولک میهارد و مهارد یعجج ردنرابع ندنزو قناد قلا یدنلوا رکذ
 ندیسراف مرد و روئلوا ریبعت هحقا هکیدنلوا لاهعتسا ید هدهضف ولهکس هدعب
 هدفالسا بتک شعب ینیدلوا ی"رعم یجنرد نالوا یناوب هکرید جیرتم ردرعم
 روند هبهبججاب ولراوید یفارطا هدننزو ربنم مهرد و یهنا ردرظن هدیسر

 نب شادخ مهرد و ردندناا هبواعم وبا مه رد و هدایز وبا مهرد ردندبماسا و

 جرحدم ( مهردلا ) رد تح مهرد نب دز نب داج و ردبعا یسرف كربهز |

 لقتالو مهاردلا ریشک یا رهردم لحر لاقب رونید همدآ قوح یبهجفا هدننززو ۳

 ىلعف كنوب ىنعي لصاح لعفلاف لوعفلا سا دحو اذا هنکل لوعغلل اینبم مهرد |

 ردلصاح یلعف كن هنبلا قصلوا دوجوم لوعفم مسا نکل رایدلبا لاصتسا هچرک
 قلوا هدنلکش مهرد یراقاربی كنجموک ها هدننزو هحرحد ( ةهردلا )
 ا ) مهردملا ( مهاردلاک اھقرو راص اذا یزابخللا تمهرد لاقب : ردهنسانعم

 ( مامهردالا ) اربک طقاس ییا مهردم جش لاقب رونید هبینافریپ هدناملع هدننزو |
 هرصب "مهردا لاقب : ردهنسانعم قلاق ندکمروک یرازوک كمدآ رب هدننزو لالععثا

 : (ےسدلا) هنس ربک اذا نالف مهردا لاقب : ردهنسانعم قلوا یناف ری كب و لظا اذا |

 | كدولا ىا مسدلا ریذک ماعط لاقب :رونید هتغاپ شیورچ هلیعف كنيس و كلاد ||"



 وطلا براق اذا یفاثلا بابلا نم ةمارد و ائامرد و امرد و امرد و امرد ذفثقلا مرد

 هلفلوا ولط هنا هکرونبد هنوئاخ لوس هدنئزو ءارج ( ءامردلا ) ةع ف

 اذا هامرد ةأرما لاش هلوا شابا زسرولپ بویروب تا ینرلکسرد و ینرافویط

 مرددقف همجخ ىفخو محلا و معشا هاطغام "لک و اهقفارم و ابیومک نیبتسنال تناک
 هدناوسن ینوب نامه هلغلوا رهتعم ناوسن نالوا هدنفص وب برعلا نیب رک ذاک
 ردیذآ كتوا رب یلفارپب لزق ءامرد و رلیدلبا رطظن عطف ندنرک ذم بودبا لامعتسا
 ( همردلاو ) هدننزو هحرف ( ةمردلا ) هنسانعم بنرا روند هناشواط و

 دوخاب نالوا راومه و زود بوبلوا یرلبموب و یراققچ اجعاج هدننزو هملنعم
 دم ردمو ةمرد عرد لاقب رولوا فصو ههرز نالوا فیطل و مالم بویلوا درس
 هلقوا قالطا هثنوم برا شک الا دنع روند هناشواط همرد و ةثیلوا ءاسلم یا

 یراضشبد هدننزو رجا ( مردالا ) رولوا هدنناونع ثنؤم یسماسا یرتکا
 ردبدآ عنموم رب و روند هب هنسن راوم زودیود و روند همدآ شلکود بو روح

 تكفحوح جوک هلرسک كنم ( ماردالا ) ردتعاج ر ندشیرف مردالا ونب و
 رولوا هدقدلشب هغمغج راشد نیتع لصا ندنرارب هکردهنسانعم قمانبوا یراشید
 رخا فلختسبل هنانسا تک "رحمت اذا "یصلا مردا لاقب رونلوا رببعت كمروس شید

 ینرلشید هدرلارا هکردهنسانعم قمراو هنشای یجتلا دوخای یجشب یکشوک هود و
 تاب یرلکدد ءامردربو ءاتئالا و عاذحالل عرش اذا لیصفلا مردا لاقب ردبا اقلا

 ةماردلا هامردلا تینا اذآ شرالآ ثمردا لاق : ردهنسانعم كمرون روبم

 هحوحو رودوب ولشیوروب نیکرچو رونید هبه رکو رونید هناشواط هدننزو هنابج
 ( موردلا ) رغصلا ف ةريصقلا یشلا ةثبسلا یا ةمارد ةأرما لا روند هتروع
 هدراهصک و روند هنروع هحوح رودو ولشیورو د ید و هدننزو روبص

 تناک اذا مورد ۃأرما لاش روند هتروع هرمشط یشاب ندا ددر هرللح ازسان

 (ما ردلا) ردطلغیرلهفحسن *یجم یذلا هروک هننای كحراش لیللب بحذن و ؛یجم

 ما رد لحر لاقي رونبد همدآ ولشیورو نيکرج و رونید هبیبرک هدننزو دادش
 . مرادو ردندآ فورعم رجش رب هیبش هرجش مان اضغ ( مرادلا ) ةيشنا جيقلا ىا

 ردن رد تعاجب رب ندنسهیبق ممت هلظنحنب كلام نب مراد و ردندباصما مراد یبا نب
 .هدنصوصختیدرب ندا اضتقا رلهسک ضعب هنیردپ نوک رب یدیا رحم یعا امدقم
 یتسهسیک هحقا ويد لالا ةطیرخ ینتنارحم اب هرحم رویم یردب هلرللا هناعتسا

 ریغص یدنک بولا هنسهقرا یبهسیک بوراو یغدلوا یدلیا یا هلکمروتک
 هدرخ ینرلعدآ یتعی هلنمارد یک ناشوط هدنتلآ ندنفیدلوا لبقت و ریبک هسیکو
 ولتا هدنزو ربا ( مردلا ) رلیدلیا بیقلت هللا مراد هلکءروتک قران هدرخ
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 داش و لصا هل رسک كلاد ( جدلا ( روند 4نیغازود یکلت ( موحادلا (

 هاب ءز رالاد ( ناجد جد ) هلصا نم یا نالف مجد نم وه لاق : ردهنسانعم |

 E REE هراسآ هدنزو روز ( )|

 + وبشا مچ وا ردبلهملا ن ن لد 7 "ما عیدح تش هچ.د ردندیا وسن یاسا هدننزو

 دلا ا رخ نر ا ۹ ف ہدنعا رہ ےم « هچ.دلا نا اکلع نا شش م

 بولوا ناب هو دار و « رللاد ( یناسحدلاو ناعسحدلاو مسحدلا )
 هکروند هینسک ندا روما طیلخت نامسحد و روند همدآ دنمونت رخ ییادنا
 ها لاش ردنا داسفا و هد روش یک یجاص به یحصم یفیدن وط ندنغلنادات

 هقلطا یظع هدتنزو روغصع هلفاق ( موقحدلا ) هطلخم یا الا نامسحدل
 رب هدشنزو هحرحد ( ةلحدلا ) یک قوحد و قوجد رونبد هناویح و ناسنا
 اقلا هبوبق دوحای هیعاشا ندر كسکوب ر اي ندغاط بودا پوطروط ییهنس

 (مخدلا ) رثب وا ةاوهم ىلا لبج نم هروهد اذا "یفلا لحد لاقب :ردهنسانعم كلا
 ققلق هنوا هلحاعزا و فنع یهنسن ر هلئوکس كنهمجحم یادت یحف كلاد

 كجا عاج 9 جاعزاب هعفد اذا ثلاشلا بابلا ع نم اجید هجد لاق : ۰ ردهنسانعم

 رفعح هلا همجم نيش ( منخدلا ) اهعماج اذا ةأرملا مخد لاقب : ردهنسانعم
 رود همدآ هراق ولهدوک یربا و یو هدننزو دفنق ( مشخدلاو ( هدننزو

 قلوا دناز یی” هدنلصف شخد فلؤم ردبعسا لحر ر و روند هیسک رودو و
 ردرتبا هلغل وا موسم درج ندش رعت فرح هد رل هس و ردشلنا تس هرزوا

 هکر د OK ۳ هیبش هناق هدننزو طرالع ) مداودلاو ۱ هدننزو طیلع ( مدودلا )

 كنآو ماف هنماقم ایموم رولوا لصاح ندنراجا هیداب یراکدبد زرغ دوخای هرس
 یبهدام و رونلو هدن رلغاط توربس و نادب دالب ماش رثکا رد رج هدا رحا یلعف

 یردلاب كمدآ هلبصف كنار و كلاد ( مردلا ) ردمهو كليا رکذ هدنسهدام مود

 اذا عبارلا بابلا نم امرد قالا مرد لاقب : ردهنسانعم قلوا راومه و زود

 _ هکهیوش ردهنسانعم كءرو بوصاب تا ندکلزوعس یرلکیک اب یراقوبط و یوتسا
 وا بعکلا مرد لاق هلوا زسرولب بولاق هدشتلا تا یمجح كکیک و كغوبط
 ه : ردهنشسانعم تلکود بو روح راشید و و هل نی م قح رد هاراو اذا مظعلا

 | كلکود بونشا یراشید ندقلهحوق كنهود و تتاح اذا نانسالا تمرد لاقت
 (مردلا) اهعوقو اند و هنانسا تسذ اذا ربعبلا مرد لاق : ردهنسانعم قلوا هرزوا |

 .مرک ( مردلا و ) هدننزو فک ( مردلاو ) هلبن وکس كنار و یحف كلاد

 ناشوط و ییرک هدننزو همارک ( ةماردلاو ) هلاصف ( نامردلاو ) هدننزو
 لاق : ردهنسانعم كعرو قرات آ قیص قیص ینرلدآ هلع رس ناوبح یسوفس |



 ةعیبطلاوذیمسلا یا ملا مرك مهو ملا مرک وه لاقردفوب یدرفم ندننفل
 | هدننزو لیکم ( ملا ) هنسانعم دنرف روند هرهوح"نالوا هدنسولما؛ كيف و

 ردشلبا ریسفت هلا هحمابسم هداروب فلۇە روند هنسهنسد و هنیدمد نکا شل

 املفعم ( تاهخلاو) هدننزو ملفعم ( مبخلا) ردیدآ لبح رب دوخاپ یداو رب مم و

 | هلبغف كناخ (میخ ) ردیدآ یلامرخ رب صوصخم هلولس ون هدهشپ نطب هدننزو
 هلا رمصقو "دمو یرسک كناخ ( ءاجا ) ردیذآ منعوم ررب (میختاذو موو )
 | هدننزوبنع ( میخ ) ردیدآ وصر هدندرو دسا یب رد هدزنابز هد هلن كناب و
 ردب دا كغاط ر

 | بودیالیمهبناجرپ هلوکس كنءهزمهو ىغف كلاد ( مادلا ) ( لادلا لصف ۰)
 | بابلا نم امأد همأد لاقب : رد هنسانعم ققلرغوط بوروا قابط هثبش نالیکا
 هدننزولعفن ( مأدنلا ) روید هثبش نیبرو بوتروا یبهنسن رب و هعداذا ثلاثلا

 | هرم اذا ؟یشلا هالا مأدن لاقي : رد هنسانعم كمروا بورو یهنسن رب وص
 | ( مءادتلا ) اهللج اذا ةفانلا لعفلا مأدن لاغ رد هنسانعم قعشآ هبهقا روغوب و
 | صالاهمأدن لاقب : رد هنسانعم قلوا جازنم بودبا کارت هنسن رب هدننزو لعافت
 هنسانعم رحم رونبد هزکد هدننزو هارحص ( هامآدلا ) مجازت و هیلع ارت اذا

 | (مأدلا) ردراو ینبسانم كنبرره و ردشعا تب یخد هدنسهدام مود ینوب فلْوم
 بوبرو ییارحو هوک یرلقدارغوا ندننرنک هک رونبد هرکسع لوش هدننزو ربنم
 هلبس هینب لوعفم مسا ( مأدنلا ) یش لک بکرب یا مأدم شیج لاقب هیلیا هطاحا

 یا (هیئدلا) نوبأم یا مأدتم یه لاقب رونلوا ریبعت زکک هکرونید هبسک نوبأم
 هدننزو مر ( مجدلا ) هنسائعم هراف روند هناصص هدننزو هنیفس هلا هثلثم
 مجد و عبارلا بابلانم اجد لحرلا مجد لاق : رد هنسانعم قلوا كنانغو نوزحم

 | بابلا نم اجد لیللا جد لاق : رد هنسانعم قلوا لظم و نرخ اذا لوهحا لع

 | مجدلا اذه نما لاش : رد هنسانعم عونو برضو نوک مجد و لظا اذا لوالا

 | ندفلفوچ هکردیعج كنهجد هدننزو درص ( جدلا ) برمنلا اذه نم یاوه
 1 هنارغ یا قشعلا مجد هنذدحآ هنمو روند هثبش ندا هطاحا بورو یهنسن رب

 | نارا و بابحا هرمسک كلاد ردیعجج كنهجد هدننزو بنع ( دلا ) هلظ و
 | موسر و باععالا و نادحالا یا دنا ریثک وه لاق * رد هتسانعم باختا و

 ۱ یعت كلاد ) ةچ دلا ( تاداعلا یا دنا مرک ج لاق : رد هتسانعم تاداع و 1

 | هلاهلمهم یاح ( جدلا ) ةلك یا ةجبد هلتععسام لوقت روند هزوس رب هاعضو
 3 بابلانم اجد هجد لاق : ردهنسانعم قغاق هوا هادش یهنسن رپ هدننزو جر

 ۳ اهسگناذا ةأرلا مجد لأق ردلمعتسم هتسانعم كليا عاهب و ادیدخ هعفد اذا ثلاثلا

 موحادلا ی
 ۳ ا

 اگر



۳۷۵ 

 ! بس رهرزوا دوع ترد دوخاب چوا هکیدید راضعب و روئلوا ریبعت رداچ او

 هدنا نداوه ترارح هک ردتب ی رنو هلقلتوا یرلکدید مام ینرزوا روتلوا |

 هک روند هس یرلکدتبا بیرت ندنرللاد جاغا اقلطم دوخاب رارولوا لظقبس |
 | هبق رودم ندلیق یسهقناط بارعا یسهصالخ روثلوا رببعت شالص هرانو هدیکرت |

 هدرنآسل رارزود ید ندرد و رولوا لیطتسم اضعب و راردبا ذاضا هدنزرط |

 رونلوا ریبعت قچالآ هدنناسل ناکرتهنبراقدناچ ندحاغا و روئلوا ریبعت رداچ هرانوب |
 ردندح رارداچ نالوا یراعتم الح و روئلوا ریبعت غوه هنبرلقدباپ ندقلزاس و
 تنهیحو ردشفلوا ثادحا ینوکانوک یک یرلرداچ قالبآ و هبق و هیسعث و قانوا |

 كنايو یعف كناخ رولک مخو هبرسک كناخ رولک مایخو هتاف رولک تاهخ یعجب ۱
 قمروقههخ هرزوا لسا ( مايالاو ةماخالا ) هدننزو بنع رولک مخو هلبیوکس |
 هرزوا یغایا جوا تآ هماخا و اهانم اذا اههخا و يا ماخا لاقب : رد هنیسازعم |

 رد هنسانعم قمروط رهکید یتغنرط بوکج هجزادقم رب ینرب لوا بوروط |
 لیعفت ( میضتلا ) نفص اذا سرفلا ماخا لاقب یدنلوا رکذ ید هدبواو هک تن |

 اش روت ریبعت قلوا نیشنهیخ هک رد هنسانعم قمرونوا بوریک هبههخ هدننزو
 اویخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلوا میقم هدلحم رب و ةيلاق ولخد اذا موقلا يخ
 هلیس هلوقم لیدنم نوعا كغ یسهحار یهنسن وبشوخ ر و هناوماقا اذا ناکلاب

 (ےخا) هبقبعی یک "یشب هاطغ اذا *یشلا مخ لاقب : رد هنسانعم كع روب بوتروا
 رو هلی كنرلاخ# (فمویلاو موبخاو) هلناصف ( ناجاو ) هلبعف كناخ |

 ردهنسانعمقملنف بوقروق ندهنسئرب هدننزو باتک ( مایلاو ) هدنزو هموعد |
 رب و نیجو سکناذا امایخ و ةمویج و ةمویخ و امویخو انایحو ايح هنع ماج لاقي |
 : رد هنسانعم قلوا دئاع هنسیدنک یماخو و ررض پودبا رکمودیک همدآ ر هسک |
 لاقب :رد هنسانعم قمردلاق یرقوب یغایا و هیلع عحرف ادیکداک اذا نالف ماخ لاقب |
 لوقیبع روند هنیک ا شت هرزوا هدحاو قاس ( ةماشا ) اهعفرا اذا هلجر ماخ |

 هبیردشماغلوا تغابد ) ماحلا ( رود هنباص دوخای روید هنسهتسد نيک | هزات

 هیردشماغوا ماقها هدنتغابددوخایرونلوا ریبعت یرد ماخ ید هدیکرت هکر ونید
 پروط و ردیرعم ندیسراف هدرلانعم وب رونید هزب شمالرج زوتنه و روید |

 ن دجا ندنبتدحو یدنلوا رکذ ید هدهواو هک هتن روند ههزبس نانلوا ریبعت |
 مدآ رب هدننزو لعفت ( ےخلا ) رد وستم هنلع نوک ماخ "یافاو رع ن دمع

 یسهحار كبیطو هب هتي برض یا انه ےک لاقب : رد هنسانعم قمروق ینرداچ | 1

 طلا ترا تيش لاقب : رد هنسانمم كق هسابل دوخاب 4 هنسن یغیدلراص | |

 ردهنسانعء تعیبط و یوخ هل رک اخ ( ىلا ) هب تقبع اذا بوثلا ق أ
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 دیوستو دیقم هرب یفبدرما بلک زودف و ینوو رسک نالوا شراع ندهطقس و
 ندرگک یزوس هکر د هنسانعن هنا هدننزو 4 راز ( ةا ) ردزوم هدرعش |

 قوچ یدوس هدننزو میم ( مضخحلا ) نفخ ینا رذصحب نالف لاقب ردکلیوس |[
 بوشباب هرانباوا بوئروس هنسبدنک نامه ردبدآ تابرب ولنکیو رونب- هبهع |

 رابدلیامهون روثلا ناسل ینوب راضعب رولوا قوچ هدرصم "هرهاف رهاظ روشبلبا |

 ] ناب هاب یرلکدبد یلد رغس هدنادرقم ینوب رده هلمهم ءاح لوا ردلکد نکل
 | ( مضعلا ) رابدید رونشید یکتا شوق رانعهب ردیریغ كرولا ناسل هکراردبا |

 | رار ( ماخما ) ردیدآ رواج كجوکرب ندنراروناج ایرد هدننزو ده ده
 | هدلب رب هدرمصم هلیرسک ثنهیمه ( جلا ) ردندباصما هکر دثراذا نا هدشزو

 هدننزو بار و هدننزو را ز ( ماجن ) ردعنسوعرب هددروب هزنع ینب و ردبدآ |

 رلث دم ما سا وج نب قدزرف و دهازلا دمع نی لیوخ ردنطب رب ندنسهلیبف دزا |
 یا ميجنلجر لاقب رونیدهمدآ لاصخ هدونسو حودع هدنزو ریما (میُما ) ردندرلنآ

  شلخاص زونه و حورلا لیقثلایا ميج:لجر لاقب رونیدهصخح لقنتمو لبقلو حودع |
 [ هیون دساف نالوا هدننلا یرلکلی كشوف هدننزو هبانک ( ةماټلا ) روند هدوس هزات |

 لعش (ےفتلا ) ردعضوم ر هدنلزو ءانح ( ءاجن) رونلوا ریبعت یوت رادمهکرونبد
 مخ لاقب : رد هنسانمم كلنا لک |یتسیتنرقویتسیدنکو دماعط و كما نالق هدءرفسهدننزو |
 ىسەدغاقكغلۇم(ةمدنخلا ) تاتحو راسکنمهیلعام اياق لکا اذا ناول ا یلعام لحرلا |

 | هدهکم ردطوبضم هدننزو هجرېز هدرللع راس نکل ردقلوا هلق كناخ هرزوا |
 | (ففللا ) ردندآ هلببف رب هلرسک كلاد و كناخ ( نامدنخا ) رديعتا كعاط رب

 روند هسهنحراع یفلراط قولوص نکردبا جارخا مفلب بورخا ندردص هاف |
 رب هدشنزو برضن ( مخ ) مختلا دنع سفللا ىف قي یا ةخللا هذخا لاقي |

 | نالوا یلکلهتسخ و لیقثو دب یساوه ( ةماخا ) ردیدآ لبج رب دوخای عتعوم |
 أ همانوقجو یا ةماخ ضرا لاش رد هعوخ یبصا هروک هنتاي تاحراش رونبد هرب |

 | هدزوا هدحاو قاسو رد ماخ یعج هنسانعم هلجف رونید هبهزئبس یرلکدبد بروط |
 ندنښکو یرهوج ردموسزرم هدهبنآ هدام هلغلوا هیایوب و رونید هنیکا هزات تبا |
 ۱ لاب : رد هنسانعم قلوا مخو رب رب هلاحتف ( ناموخا ) یدلیا رکذ هداروب |

 ۱ نوفس هلك كنهرمه . ( فماخالا ) ةماخ تناك اذا اناموخ موخت ضرالا تماخ

 ۱ هج رقوبینربتابرلفاآ دوخابكنیرللا بوروطهرزوا یغایا جوا تآ هکر د هنسانعم |
 هواو و و نقص اذا سرفلا ماخا لاخ : رد هنسانعم كيکید یغئرط بوکح |
 ۳ دید نینابا هليغق كناخ ( فا ) ردتبثم یغد هدهيتآ دام هلغلوا هییو |
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 | منارخ لاق ردلامعنسالا ریثک هدنا نالوا یوشمو خوبطم وو ردهنسانعم قغوق أ
 روند هنا شفوق رولوا فصو جو شنا اذا لوالاو لالا بابلانم اموجنو اج |

 تا رييغت یسهصار دب كمولط ینعط هلدوس "جن و نتنم یا "جن ےل لاقب أ

 سح قواط هدسفق و ءافسلا هحصار ث ثمخ هریغ اذا نیللا جن لاق : ردهنسانعم 1

 : ردهنسانعم كمسكو سبح اذا لوهحلا ىلع جاجدلا جن لاق : ردهنسانعم قوا
 بایثلاجن هکهتن ردلمعتسم هنسسانعم كليا ان لزوک یمدآرب و هعطقاذا هجن لاق ||
 لاق : ردهنسانعم قلغا كبو اببط هيلع ینئا اذا االف 7 م لاش ردلهتسم ید و

 :ردهنسانعم كمروپس ندوب هدننزو لاعتفا ( ماقحالا ) ادیدش یکی یا خب وه ||

 هعطق اذا همنخا لاق : ردهنسانعم كسکو امیسنک اذا رثبلاو تببلا مخا لاقب |
 قمزوب یسهحار دب كمولط یتمعط دوس یندوب راک كنءهرمه ( ) ]
 هل رسکكیم ( ةمخملا ) ءاقسلا ةحصمار ثبخ هریغ اذا نیللا جنا لاقب : ردهنسانعم |

 هنسانعم هسانک روند هیدنرزوپس هدننزو همام ( ةمانلا ) روید ههکروپس |
 راردبا لکا بورش ويد نوجا باوثو رجا هکروشید هنسیدنکود ماعطو |

 دسحو "لغ ینورد هلتبسانموب روند هیوسیق و هبهطوا شملروپس ( مومخملا ) |
 دلو قالطا بلقلا موج همدآ هزیک اب و كاپ ندناروذاف و رابغ یسهلوقم هنیکو

 مومخملا ناسللا قداصلا ) لاقف لضفا سانلا یا مالسلاهیلع لئس ثيدحلا هنمو ۱
 رونید هنصفق قواط هلیعش كناخ ( ما ( لا لغلانم هيقنلا ىا ( بلقلا
 O هکردیعسا وبق ر هدهکم و ردهدزنابز هد هلق كناخ ردبسا یداو رو

 هدهفاسم ليم جوا ۵ هفعج نیما نيب جن ربدغ ردشلیا رفح فانم دبع نا

 هکر دراو لوک رب هدنا ردیسا هشیمر هدموقم هه چن :دوخاب ردعطومر

 هحدقم هکر کم نلاق بواشاپ ردق هغولب دلو نذبا دلو وا ردّولتبس یوص
 هروقح تكحوس لوش شلزاق هدرب جو رلهدبا لاقتنا هرکید "لح نداروا

 عضو هیاروا یرلقالغوا و یرایزوق ناغوط یکی بوبوق لوک هشيد هکرونید ||
 یک هدرق رولک همجن عج رارولوا ظوفحم بولوا یک لیغآ راردیا ظفحو
 هدنآ بوردلوط نا هنحا ككدبس هکرونید هغللوق یراقدبای ندندبس هرصوق و

 هناتسب شلاق یلاخ ندراماو راضشا هلرسک كناخ ( مار رارردصب قواط

 عنصومرب هدماش و رونید هغارزم زسرفو فیعض هدننزو دادش ( ناجا ) روید |
 ناسنا هکروند هسا لاغسا هبامورف و لیذر هلی كناخ (نالا ) ردیدآ |

 كعانمو كرجشو مهلاذر ىا ساشلا ناجن نم وه لاقب روشلوا ویبعت یزولوم
 یمارخ روند ید یماج هکر د,دآ تایر هلبعص كناخو روند هنرنکو هنس و وک

 عفان هناقوص نالو هنتلع اقستسا یئوبط« رد رکدد رورم هدسیکرت هدننزو

 )۱۸( ماد ا
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 نالوا جرفتسم هلا وص یتاو ردروم هدفلوکوا بودبروف ینغئاب شنآ دامس |
 یبهعلف وب ( یمطا ثاذ ) رددیفم هدفعم مروو هنواخ میفع سولح هدنباعل

 | ریز ( طخ ) ردراو مالسلاهیلع یون دسم هدنا هکر دعصوم رب هدنلوب
 | ردندباسا هدننزو ریما ( میطخ ) ردندنیتدحم هکرد مطخ نب ىلع نیا هدننزو |
 ۱ | میطخو ردندسحم میطحا نی مجمو ردرارعاش میطا نی سبقو هريو نب میطخو |
 (ماطخ)یدلوا بفلم هلغلروا هنئور هدنسهعقو لج ردیبفل یرعلادبع نب دابع |

۱ 

۱ 
0 ِ ۱ 
 هرن ( همطخ ) ردرعاش رب بلکلا ماطخو ردیسا لحر رب هدننزو باثک |

 "یط هکردهبلعت نب دعس ابا هدننزو هنیهج هیطخو همطخ و ردعنمومرب هدننزو
 ردسوا نب كلام نب هللادبع و هکردنطب ر, ندراصنا همطخو ردندنسهلببق |
 دادش ( مآطخلا ) ردنعاجرب ندنسهلیبق دزا هدننزو همام ( هماطخ وتب ) |

 لاقب رولوا فسو هکسم زبن نالوا رردلوط بوئوط یرلزکک یسهحار ددننزو |
 ۱ همدآ جا و نو هدننزو رهوح ( معوخا ) ميشايخا منف ناك اذا ماطخ كسم

 ۱ ۱ هک نالوا راکدب هلیغف كناخ ( ةماعیخا ) قجا یا معوخ لجر لاقب رونید ۱
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 | ردیح ( مقبخ ) ردکید نوبأم دوخاب ردفصو رب ندهعینش فاصوا هدنقح |
 | میدق كي هدنراید ممت ونب هلیعف كناخ ( هنامقیخ ) ردنروص هباح هدنزو |
 | ۰ ردهنسانعم قیدصو تسود هبرمسک كناخ ( مخا ) ردیعسا كنويق رب یداعو |

 ۱ يبحاص یا یملخ وه لاش روند هنمدمه كمدآر و هقدص یا هلح وه لاق ۱

 ] میظع "یشو رونید هبا یکیدلیا ذاخا هرجا قلنامروا لوق ىلع هنغاتی وهاو |

 | هدننزو ءاطک رولک ءاملخو مالخا یمج رونید هنغای كنکرکوب نویق و ردهتسانعم |
 ] ءازجا هکروضید هبهننسن نالوا راومهو زود تیاغب هدننزو ملاظ ( مالا )

 هضعب توش ال وئسم یا اخ یش لاق هيلوا یواش اعطق ندنرب یرب.كنمادنا و ۱

 | لبا لافب رونبد هراهود نابلتوا هدقلریاچ لوب هبرسک كناخ ( ةا ) اضعب |
 رابتخا هدننزو لیعفت ( میلختلاو ) هدننزو لاعتفا ( مالتخالا ) عاتر یا ةنلخ |
 هدننزو هلعافم ( ةلاخما ) هراتخا اذا هملخ و هملتحا لاقي : ردهنسانعم كليا |

 هدسنزو رفعج ( محلا ) هقداص اذا هلاخ لاقی : ردهنسانعم كلئا قلتسود
 ءاطعا لوق ىلع رونید همدآ لکیهلا میلنع و دنمونت هدننزو عديم ( محلطاو ) ۱

 3۱ هلددشت كيمو یعف كنا ( ملا ) روند همدآ نوزوا ولرک یادنا و |

 3 امهسنک اذا لوالا بابلانم ان رثبلاو تببلا جن لاقي : ردهتسانعم كمرویس |

 ین یا نالف بایت "خم وه لاقب ردلهتسم هدکلبا شیاتسو ات بایثلا جو |
 قغاص دوس چلو ردا یتساننو حدم اماد بویمردنوق زون هنتسوا ینعی هبلع

 ولیزو تا هدخزو دوعق موجنو "جنو اهبلح اذا ةقانلا جن لاق : ردهتسانعم

 وق
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 روشد هنبرجوا و هني رلکوا كنبرلزعا و كنیراتورب كنمسق هادو هنسانعم |
 قمروا هتنور كناويحر اب ثكمدآ رب رولوا ردصم مطخو رود هننور كناسنا و ۱

 ماطخ هننورب كنهودو هفنا برض اذا یناثلا بابلانم امطخ همطخ لاقب هتسانعم |

 مطخ لاقب : ردهنسانعم كمدک هجهقفوب یتورب نوجا ماطخ لوق ىلع قخاط |
 كلنا هبلغو رهق هللا زوس همدآر و هفنا جوا هفنا ىلع هلعح اذا ماطخاب ریعبلا

 هبطخ لاقب هیلوا رداق هبهغش "قش هدنسهلاقم هکهل وش ردلیعتسم هنسانعم |
 تمکید بودىا زاورب ینرارانک كنایتخسو سیال قح هعنمو هرهق یا مالكلاب

 هباپ هدننزو باتک ماطخو مطخو هیئاوح طاخ اذا مدالا طخ لاقب : ردهنسانعم
 اهفلع اذا ام اطخو امطح رتولاب سوقلا یطخ لاقب : ردهنسانعم كمروک شیرک

 رونید هسشنورپ كناسنا هدرانوب هدننزو سلجم ( مطخلا ) ابلع رتولا قلع ىتعي |
 دوب هدننزو لیعفت ( میطختلا ) هفنا ىلع یا هبطخمو هبطخ ىلع برض لاقب |
 ىلع هلعحاذا ماطخلاب ریعبلا مطخ لاقب :ردهنسانعم كمرومک ماطخ هننورپ كنەود |
 هئیش نالیروعک های و یدنلوا رکذ هکردردصم هدننزو باتک ( ماطشا ) هقنا |

 هنشیرک كياپ ةصاخو نوسلوا یسهلوقم ناطیق و مشبربا و نوسلوا شیرک رونید ||
 رالوب هکرونید هيهنسن نالیروجک هسننورپ نوجا كمدپ یهود و ږونلوا قالطا |
 رولک مطخ یعج نوسسلوا یسلوقم فیلو شیاق رکو پیا رک رونلوا رییعت |
 حراش هب دانقیل هفناق عنصوام وهو هماطخ رعبلا ىلع عضو لاقب هدننزو بتک |

 نوزوا نانلوا رک ذ ماطخ هکیدلیا قرف هنوکوب یامز هلا ماطخ ربثا نا هکرید |

 یرالوب هکروسنید هبهقلح ندپیا هجا یرلکدروع هننورب مامز و رونید هرالو |
 ندیروقوا دوخاب هننورب كنهود هکردیسا افت هنوکرب ماطخو یبتا رارروجک 6۱

 لاش هنمو راراصب هناد ییا هجهاکو رب هاکو رولیصاب هنبزوب یروط هثغاکی |
 روند همدآ ولنورب نوزوآ ( مطخالا ) ةفاضالاب نیماطخ وا ماطخ موطخ لج ۱
 هدننزو مظعم ( یطخلا ) رونید همدا هایسو فنالا لیوطلا یا مطخا لجر لاق

 ۶ سرف لاقب هلوا رقص یرغوط هنسهکج تلآ ندننورب هکرونید هنآ لوش ||
 امرخ نالوا رایکزح هدنرزوا و لغسالا هکنح ىلا همطح نم ضایبلا ذخا اذا
 یارک اا ( "یمطخا ) هدشسزو ثادح روند یخد يطخ روید هنغروق

 نیلموا حو لمح روشلوآ ریبعت ی ا هکردفورعم تان هلیختقو ۱
 نالوا هداعماو اسألا قرع و عفاد یرلشاط نالوا هدهناثم و دبغم هلو رسعو

 هلا هکرس و عفان هدنصوصخ محو نیکسئو تاحارج جنو شعترا و هراهحرق |
 یداعض هلا هکرس ٹلذک لیزر ینرابرغا شید یسهضعضمو یتنلع قبب یداض

 ینکوک شفلوا یتصس ای نسخ طولخم هللا وصو هنغنای شتآ و هنمومس تاناویح
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 (مراضلا)رلزفلوا یالطا هناوسن ردراسوصم هاجر رلنو و ردلاس مج روک |
 رلک هدشنزو طبلع ( مرا ) رونبد همدآ لوج دیس یغد وب هدننزو طبالع
 رونید هئالوا هدننب یعآ ها ولتط لوق ىلع روند هیوص ولتطو رونید هنسبرواب
 رونید همدآ شمالوا تنس هلی لوعفم مسا ( مرشحا ) ېک ییوص وبق
 مالسا ینضنو هدننامز ثبلهاج ینصن كنبرمو نت ناک اذا مرمشحم لحر لاق
 ندیا كاردا یمالسا و تبلهاج لوق ىلع رونید همدآ ندبا نارذک هدنناوا و دهم

 وه لاف ېک دیبل رونبد هرعاش نالوا كردم یمالساو تیلهاج -وخاب روند هبسک
 وا امهكردا نموا مالسالاف هفصن و ةيلهاج لاف هرع فصت ىضاملا وهو مرشخم
 نالوا هدننب لیق و فیفخ دوخای هدننب مو ولح هکرړد حراش امهکردا عاش

 ندانعم لوا هلفلوا هنسانعم عطق همرضخ شعبلادنعو ردذوخام ندنسانعم وص

 قغلوا لمأت هلکشبا تب هدملا همجعم دانم و هبا نینلممم فلوم نکل ردذوخأم

 وه لاقب رونید هبسک نالوا دوسا یدنک و یا یردب مرنخمو یبتا ردمزال
 بسلا مرشخو روند همدآ نالوا بسا صفاو شيا هوا دوسا یا مرضخم

 نالوالوهجم یردپ و رونلوا ریبعت یقللغوا هکرونید هیسک ییدندیا لغوا كمدآ رب
 هسخوب ردیعاراوط كکرا هکرونبد هلا لوش و رونلوا قالطا هبیرارس دلو دوخای
 و ینا نممارک ذ نما یردیال ناک اذا مرضخملاقب هلوامولعما ردیقا راوطیشید
 هدننا فیفخ و لبق و هفا یا مرمضخح ماعط لاق روند هماعط شوخل زنستاط

 شلسکیبوا كنفلوق هدننزو هجرح دم ( ةمرمضخلا ) رونید هبوص نروا هلابم
 ندهمرشخ ویو اب ذا فرط عطف تناك اذا ةمرضخم ةقان لاق رونید هب هقان

 یا همرمنخحم أما لاق روند هنوناخ شلوا ناتخو ردهنسائعم عطق ۳

 | مالسا یادتبا هکردفثاطرب ندنفنص ممت هليعف كناخ ( ةمراتعخلا ) ة هص وفحم

 oe یدرفم رایدلوا نک اس هدماش راید بوقح ندنرلنطو هدنماکته

 نب سابعو ليقع نب رابهو كلام نب مركلا دبع ندنن"دحم, هل رسک كنار و كناخ

 قرغنم هبرع دالب هروب نم هفناط کرد حراش ردندرلن آ نویمرضفا نسح

 و هیهاحا هرلندا مارآ هدهف وکو هدونسا هراندیا تماقا هدهرصب ندرلنآ رایدلوا

 نک اس هدنم و هججارح هراندا نطوت هدهربنح و همراضطخ هرلندبا نکم هدماش

 مسا (مرضخلا ) یدنلوا قالطا هقمارح هراندبا رارق هدلصوم و ءانبا هرانلوا

 قنغاط هدمولط ندنندش كغووص هکرونید هنغای هرک لوش هلیسهبش لعاف
 عمتجال قرفتم یا مرضخت دیز لاق هلوا نعلبوطولردر بولوا تكيسک كيسکو
 لاقب : ردهنسانعم میظع مما هلینوکس كناطو یف كناخ ( مطخا ) دربلانم

 رافنم روند هننورب كلشوف و ردیدآ عنمومریو لیلح بطخ یا مطخ اذه
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 مضحم و مع ے۶ لحر لاقب روند همدآ تخهگین يعناص لامو لاح رسهشاشم نالوا ۱

 زوتبد هنسهت روا كنهنسن رب هدننزو هقرح ( ةعضحلا ) ایندلاق هيلع عموم یا |
 یا هتعضح نم دحا لاق روند هنر ناوارف و موك كئدشره و هتسانعم طسو

 | كئیشرهو رولوا یرلهحهرق هکر وتید هنبرب نوغرو و نیلاق كلوقو همطعم نم
 ( ٌضلا ) میصاصم ىف یا هموق ةعضح یف وه لاقب هنمو رونلوا قالطا هنلاخ

 رونبد هفدآ ناشیذو نیعتم نالوا درغناوج و مرکو لدایرد و لوج هدننزو "بدخ
 ٌمضخ لجر لاقب رولک نوح یعجج زلوا فصو هناوسن ردصوصخم هلاجروب و
 ولهثح یریاو روند هرینک جو رونید هایرد ممخو ءاطعم لوج دیس یا

 روند هحلق یصسک كبو من محض یا ضخ سرف لاقب روند ۵7 ها
 ارز هتشانعم "یسم و هکرونید هیوکلب و عطاق یا 7 منخ فیس لاقب

 یدنلواقالطا هلیسهقالع تیببس هلغلوا ردیا عطق بويل یرومد یسهلوقم قاحم
 ولشاب ینعب لبالانم سلا هلکلیا ذخا هلبرسک كنيس و یمض كيم ینوب یرهوج
 ؛ دراو هبانعمو هدنتب كنهرحو یبا و یدلیا طلغ نیکلیا ریسفت هلا هود هجوق

 ردو ثس لوا و ىدا اک قب و بودا تراشا هداشتشا ود ردشملوا

 یرح « جادخ ريغ روز نان لوه » ةفاخ فرطلا فوذق یاغر تکاش *

 یترح نالوا هديا تبب « جام ءالا قسب "ضخ ىلع » اب نانبلا جام ةعقوم |
 شحولامد لا ینطعةدیدحاهدیک تلخدتس یانعم ردیلعاف كنظفلتک اشیس هلک 1

 لصاح سپ ردکعد " قسم "نسم ىلع اهدیدحب نانبلا برطضا و داذلا ا دقو |

 برطضمو رحم هتوا یرب یراجوا كنبرلفمرپ نکرروس هبوکلیپ یجقاجم انعم
 كنوهآ نالوا هرزوا روک ذم فصو ردهنشت هبوهآ مد هک هیقسم هدیدح نالوا

 هدننزو رق ( مضلا ) رولوا كد یدنلپاص هاروا بونقوط هنسهشوک رکج
 لوق یبع ردیدآ لجرر و ردیرلعسا وصر و هدلب رب و رونید هریک عج ندناسنا
 "لکالا ریثک ردشلوا بلاغ یلاعتسا هدنسهلیبق ردیسا كيف نب ورع ن ربثع
 ( نامضحلا ) ردندهغلابم ةينبا یسهفیص مضخ ارز ردشغلوا قالطا ندنراقدلوا

 هلق تكناخ ) ةيضحلا ( روند هنسسش تاکلموک ا هدننزو نابرح ۱

 وص هدشزو جرز )م سا ( یدنلوا رکذ هکر دیفدام و هدنن زوهمصخ |

 دیفس رګ رونید هایرد كوي و ءالاریثک یاهمرضخ رثب لاقب رونید هویق قوچ
 هبهنسن عیساو و هئبش ناوارف قوج افلطم و رطمطم یا مرضخ رح لاقب یک
 كسانو ءاطعم داوح یا مرضخ لحر لاق روند همدآ هدنشخم و مرکو روید

 لحر لب روند همدآ ناشیذ و نیعتم لداب رد لفکتمو لوج یتامهم جاوح

 نومرضخو هلی كناخ رولک بوس ۱ ۶ ی ی لو س یا مرمضخ 1
 سس سس سا
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 لاقب روند همذآ دیدش قموصخ و لادج هدننزو فثک ( محلا ) همصاخم یا
 ردهنسانعم بئاج هلیم كناخ (مصا ) رولک نومصخ یمجلداجم یا مسخلح ر

 عاملا عفو لاقب روئيد هنسهشوک كنهنسنر و هئاج یا همصخق هع لوقت

 | ةيحا یا مسخ یف دعف لاقب : رد هنسانعم هبحا و هستیواز یا ءاعولا مسخ یف

 فرط پید هکر ونید هنجوا نالوا ندنفرط یزغا یغاشا كکشم و كمولط و |
 معتذخا لاب رولک موصخ و ماصخا مج روند مصع هنفرط یرفوب ردقجهوا

 كزوكنيعلا ماصخا و یلعالا اهفرطب و لفسالا اهفرطب یا اهمفرف اهعصع و ةيوارلا

 | ( موصخالا ) رولوا یرلید كيرک هکر ونلوا قالطا هنبرارانک نالبموب كیرک
 | ولنیساخلوشهدنزو هرم ( ةمصلا ) یدنلوا رکذ هکر دیفدارم و هدننزو موسخا
 هنیطالسروضح دوخاپ هبهکرعم و كنج مدآ رب هکر وند هنسهلوقم رهوح و هرهم

 رهوج ولتیساخ ښعب رارونقاط نوجا قلوب تمالسو ناما هدقدلوا قحمراو |
 هدهنح» شعب و ردقح هوا یه وقم مسلط و ما لعسم یقافوا و صاوخ دوخاب

 | یسهوقهدنوزاب و ذوعت و زرخ هلفلواموسیم هدنناونعزورخ نم هللا هلمهم یاح |
 قالطا هنبراذغا كلذک هنبرلید كرلهرد هلی كناخ ( موصخا ) رولوا هنسن |

 كنهمجم* دانو یصف كناخ ( منشا ) ردعجب ندنظفل مصخ نانلوا رک ذ رونلوا

 | لکا هبرلشبد یزآ نالوا هدنسهنروا كا لا لوق ىلع كیا لکا هلیئوکس
 رایخ دوخای ردهنسانعم كع هللا هرمشو صرح قرهریدلوط یزغا دوخای كما |

 لاقب رولوا كج رباخ ریاخو رتاج رتاج ردصوصخم هکع یرلهنسن بطر یسهلوقم
 | سارضالایمقاب وا هلکا اذا یناثلاو عبارلابابلانم اعضخ هیضخو ایضخ مثلا نخ

 لاقب : ردهنسانعم كمسکو ءانقلاک بطرلا *یشلاب صاخ وا لوک اب ملا لم وهوا |
 . هیسک رب بودا زارفا رادقمر ندلام مدآربو هعطق اذا یناثلا بابلانم اعضح هیضح |

 :ردهنسانعمقلهطرضو هاطعا اذا هلام نم هل طخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كمريو |
 ینعب نانلوا مضخ هدننزو هما ( ةماضخا ) قبح اذا ةأرلاب یا اب مضخ لاق |

 | لشي هزاتو رت هدننزو هنبغس (ةیضحا) رونبد هب تنی نانلوا لکا هرزوا روکذم هحو |

 جطهدوصو رونید هنعرا تبنمو مرو فیطل ولنچ ولریاچ و رونبد هړباچو هغلتوا
 | یتدوب هدننزو لاعتفا ( مانعتخالا ) یک یپادغب شید كلافطا رونید هبادغب شغلوا

 قیرطلاهعطفاذا تعضتخا لاقبهنم هعطق اذا *یثلا مضتخا لاق : ردهتسانعم كمك |

 | لوش هدننزو نسحم ( مضخلا ) هلکایو هعطقب یا هنفج منتخب فيسلالاقب و |
 ناسنا نکل بوجبا راوط هلفمالوا هدنسهجرد قلیح هکرونید هبوص هجقاروش |
 سانلا ال لاما هبرمشب اجاجا نوکی نا غلب ۸ ناک اذا مضخم ءام لاقب هلوا نعهجا ۱

 .هرزوا تعسو یساید هدنزو مرکم ( ےضخملاو ) هدننزو علج ( متخلا ( |

 نالوا
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 ا هدنوب نگیآ درطم تلک  نیلول تای. هتبلا لبق نالوا نج یا هی ا
 هبلاغم نعپ هدنناب هتلعفف هتلعاف هک هلوا مولعم ردحراخ ندسابق دلکلک ندا |

 هتلعف هتلاع رونلوا در هبه یعرانعم كلعف نالوا یراع ندقلح فورح هدناا

 هرفي هرخفف هرخاف رولوا ندئلا باب هسرولوا لقشم یلخ فرح و رونید هلبا
 ٠ تدحو هسرولوا لثعم رکا و رد همی لاح هدنسهلج كراباب نالوا مچګ رونید

 هکر کم رولوادر هب هسسک هدنسهلج لرلنو یک تیعس و تدشخ و تسر و تعباو

 هنیضارروئلوا در ههم هدنروص لوا هلوا یواو صقا و فوجا ینعی یواو لتعم
 نمععم طعم ییسانعم لای عازب و اما یک هفوخا هتف یفواخ و هوض را هن وض رف

 لصاحانغتسا هلیظفل هتبلغ ارز رازعدهتعزنف هنعزا الثم زلوا یراج هدیاب نالوا

 الاعتساو اسابق ردندننا باب هک ین اونع همیصخت همصخف هدف نام سپ ردشلوا

 یظفلهبلغ هنبرب.همصخهدلامعتسا و بونلوا در هلوا ,باب هدسایق ارز رولوا ذاش
 تموصخ لبر ردنواتکراشمهدننزو لاعتفا ( ماصتخالا ) ردمزال قشوا دارا
 یلاعت هلوق ارق نمو ییعع اوعصاختو موقلا ر لاق : رد هنسانعم كعئدیا

 كنهددشم داص و یف كناخ یی یو عن ةبالا [ نوم مه و ]

 بلق هداص یبات كلایتفا هک رلیدند یدبا نومصتخم یلصا رلتدبا تئارق هبرسک
 نی یو لس یی یف OR و یدنلوا لقن هباخ یسهضق و ماعدا و

 كناخ و رع واو رلیدلبا روسکم یاخ ین جیم هنسهدعاق نرکااسلا هر اذا یشات

 ندنینکاس عاقجا یدلیا تئارف هللا هزینمریغ ی یاس
 هننآر ق عفان ماما هلکنو فلوم رد نل كلا عج یني نینک اس اما و ها زارتحا

 هدارو و ردشلبا زوج ینینکاس عاقجا هدرب نالوا مغدم یناث هک ردشلیا ضیرعت
 رد هلاهمجعمداضط و ردطلغ ییوقهلک | اذا هذفح مصتخ فیسلا لاق و كنبرهوح

 هنسانعم كليا لادحو عار یدنلوا رک ذ کد اف ( ےصخلا )
 اج ےصخو یناملا باسبلا نم داصلا رنک نومصخ مو ةرج ةءارق هنمو

 درفم هک رولوا هاکو رولک موصخ یعج رولوا ردصلاب فصو هکر ولوا هنسانعم
 یظفل مصخ هکرد وب یلصفم كلعوب رولوا یواسم ینم و رک ذمو عج و هیئت و
 بولوا فصو ةغلابم هبسکرب هجهاکو رد ردصم هرزوا روک ذم هجو لصالاق
 ظومحم یتیفصو بولوا رظنلا عوطقم هج تیردصم رکا رولوا هنسانعم مصاخم

 ظوحیهج تیردصم بولوا فصو رکاو رونلعج بونلهیثُت هسرولوا ربتعم و
 ربا ( ےصخلا ) رولوا یواسم ینوم و رکذم و یعجبو هب و درفم هسرولوا

 یر روئلوا ,قالطا هنیرب ره كيصح یکیا هک رد هثسانعم میصاخ هدننزو ]| "

 همیصخ وه لاقب هلم كناخ رولک نامصخ و یک ءامرک رولک ءامصخ یعج یک ا
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 سحهدفامد مدغم موشیخ سب رد رکن رک هففوبشبا هرجا نور, ندشاب سر ا
 رد شاخ یمج رونلوا رببعت زکک هدیکرت هکرولوا عموم لصنم هرب نالوا رئشم
 كغامد هلا نورب هکر دنرابع ندررلکنرک نالوا هدنتبابن كفنا میشايخ عبلادنع و
 قرهواعج نوا رونید هرارمط نالوا هدنجیا كنورپ لوق یلع و رولوا هدننپ
 لاقب :ردهنسانعم كمزا ینرکک كمدآ رب هلبف كناخ ( منخا ) راردبا لامعتسا

 كننورب هدننزو رجا ( مشخالا ) هموشیخ رسک اذا یفاثلا بابلا نم امشخ هعنخ
 هار السا هکر ونبد دیسک نوقئ وط یدککو روند همذآ نالوا شکک یا

 | موشخلاو ) هدننزو مظعم ( مدخلا ) رولوا فسو یغد هنورب و رولوا نوط
 منو موشخ و مشخم لجر لاقب رونیدهشوخرس هلیسهین لعاف مسا ( مشخلاو
 هلفمارجم هرکک یسهحار كبارمش نیکسک هدننزو لیعفت ( میشغتلا ) نارکس یا
 هار تروث اذا بارمشلا همشخ لاقي : رد هنسانعم كليا شوخرمس ییدا
 ( ماشخا ) ردمسا ندهشخ هدننزو هفرف ( ةعشنا ) هترکساف موسشبخا ىف
 روند هغاط لوس و روند هنور كوي و روند هنالسرا هدتننزو با

 نور هدننزو دادش ( ماشخا ) رد روهشم سراف ماشخا نب ةبلعتو
 رفع ( مرشلا ) یدلوا بقلم ندنفیدلوا لویب ینورب ردیبقل كن دحم مان كلام

 یدرفم نوسلوا یسیرآ كشا رک و یسیرآ لاب رک رونید هنتعاج یرآ هدننزو
 هجموکیرلفدبای لاب كرایرآو هنسانعم لعتلا ریما رونید هنکب یرآ و رد همرمثخ
 هبت سمون لوش و ردبت"ا لحر رب و رونید هرلشاط یکفوک قشموب و رونید
 رد همراشخ یمجهلوا هدوسرفو هدرخ یراشاط هکر ونید هرب قلشاط هدنزرط

 نالوا هدموشبخ سأرلا مراشخ و ردیدآ عموم رب هلیعف كناخ ( مراشخا )
 | ردهنسانعمتاوصا رونید هرلسهدننزو طبالع ( مراشخا ) روند هرلکترک هقفو

 | لکا هنسنرب نالترص هدننزو هجرحد ( ةمرشخا ) رونید هنورپ نالوا ظبلغ و
 | اهلکا یف تتوص اذا عبضلا تمرمشخ لاقب : رد هنسانعم كمردنوا ینتعا نکردبا

 | هلنینحوتفم ءار و ءاب و ینوکس كنهامهم نیس و یصف كنيشو كناخ (مربسشخ )

 هدیسرافهکردیب رعم مربسا شوخ وب هروک هننای كحراش ردندنعاونا هب رب نیحایر
 | رب هيض كناخ ( مانشخ ) ردیرلکدید ینکلسف ناسیدام ردکد بیط ناحر
 | ( ةموصخا ) ردکعد مدآ شوخ یدآ هکر دیرعم یسراف مانشوخ ردیلع كاحر
 | ندهلعافمولدخیا ةموصخف انك لاق :ردهنسانعم عازن و لدخ ردسا هلی كناخ

 | ندرداونهدلابوب هموصخسپ یک هعصاخم هنسانعم كعشج هليا مدآ رب رولوا ردصم
 | هموصخ و ةعصاخم هععاخ لاقب رونلوا لامعتسا هدهبلاغم رویم باب و رولوا
 ندهبلاغمباب ینعی داش وهو هبلفهلداج یا یناثلا بابلا نمآ اصخ هعصخت هبصحف
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 مان هیبلعت هللا رفجا هدننزو ه ریز ( ةیمرخلا ) ردیسا هرد رب هددج هدننزو
 دبهجا نب مزاخ ردندیماسا ( مزاخ ) ردپسا كنغاوق جاجح رب هدنن لحم
 هع رخن مزاخ و ردهلا هلمعم یاح وب دوخای ناو نا و مساقلا نا و هلبح نا و

 یرلردب و یحرلا د نبا و "ها دجم ناو یطرفلا مزاح نب دجم نب مزاخ و
 ريرضلادمج و ینیهللادجا و یسابعلا ةيزخ و قوکلامزاخ نب دیعس ندرانلوا مزاخ
 مزاخ نب دلاخ نب هللادبع و مزاخ نب دلخم نی نسح و دلاخ و هدعسم و هیواعم وبا
 نسح نب رافغلا دبع و ءالعلا نب دینح .مزاخوا ندرانلوا مزاخ وا یسهینک و
 ناو ءا رفلا نا و دج نب ادب و بلص دج نب دمحا و یضاقلا ديم ادبع و
 دیحا و هللادبع نب لیعسا و دمع ن رفعح ن دمو ردرلئدحم یسهلج ىلعي یا

 ردندمارک ءالع نویمزاخا رکب یبا نب رع نب دج ریبک ماما و دج انبا رفعح و
 ردندنلسن یراصنالا تبا نب ةعرخ ردند هکقنادششلا لیعسا نب نيسح و

 ناییرخا هعرخ نب ىلع نب دجم نب ىلع نب دجم و هعزخ نر قصسا نب دج ماما و
 دڅو مزخ نب میهاربا ردندیماسا هدننزو ریز ( مزخ ) ردرلبوسنم هنبرادح

 دوخای ردهدننزو داش هکمارخ نب سضخ نب دج و ردرلندحم نایشاشلا مزخ نب
 رپ هدشننزو مظعم ( مر ) یدلیا قلتو عاس ندیوغب ماما ردما رخ یبا نا

 ناو سون ةعرخ ردندیماسا ید وب هدننزو هنیهج ( هعرخ ) ردیعا لحر
 مصاع ناو همزخ ناو ثراحلا ناو مهج ناو یزج نا و میکح نا و تباث

 دوخای ةمازخ یا نیا و ردندباصصا ییللارمب نب ةمارخ هدننزو هما و رم ناو | |

 (موسخالا) ردهیاحص همهجتش ةمارخ و ردیخش كنبرهز ةمرخ نب ةمارخ وا | |
 هلیصف كنهمجم نیش و كناخ ( حلا ) روند هنیلوق كلاوح هدننزو بولسا
 اذا عبارلا :بابلا نم اعشخ .محللا مئخ لاق : رد هنسانعم ققوق تودبا نفعت تا
 قلواشکک ییلد كننورب كمدآ رب هدننزو دوعق موشخ و مشح و هتحصار تریغت

 هقنا عسنا اذا روبزلا بابلا نم اموشخ و اعثخ لجرلا شخ لاقب : رد هنسانعم || "

 قلب هارد ندنضورع تلعیسلوقم روساب و ناطرس و حورف «دنجا نو
 یرکک كمدآ رب و هیفءآد غرم هتحعار تریغت اذا فنالا مشخ لاق : زوم ۱

 رولوا نعوط ااو الصا هلغلوا لطاع یسهماش توق هک رد هنسانعم قلوا لئاز: | ٩
 تطقس اذااماشخ و اح نالف مشخ لاق هدننزو باغ رد هانعم وب ید ماشح

 تا هدرلنو هدننزو لعفت ( منختاو ) هلبرسک كنهرمه ( ماشخالا ) هیشايخ
 ) موشیخا ) هتحار تریغتاذا مشخم و محلا ےشخ هخا لاقب :رد هنسانعمقفوق هلغلزو
 كن هرخم شنا مراشخ هلیق وفام كنەرخت ندنسهبصق كنور هدننزو موصیق

 مراشخ و ردیسورلیا كنورب هرخم و ردیکیک نورب فنالا ةبصق روند هبنتحام



14 
 س ههه kk و ور سس ۳

 بوکید هنبرپ یرب ینیرلمعت نیلم هلکنآ هکرونید هبهشرت هجا لوش نیلعتلا
 كمروگچ قرهدنورب هننورب كنهود یغدوب هدننزو لبعفت ( مزفغلا ) رارردشواف

 هنبرلنورب هدننزو یرکس (یرلا) همزخ ینعم وبعبلا مرح لافب : رد هنسانعم
 همون یشوفهود كلذکیسهلج كنعسفروبط و رونید هرلهود شارو قرهدنورب

 لعخ ( مرا ) رولوا كيلد هد یرلهرو كنبرلنورب اریز رارولوا هم,زخم و
 ابف لخدو اهکش اذا هلحر ىف ؛لوشلا م "رخ لاش هنمو رد هنسانعم كمل د هدننزو

 ۱ هلو ر یر ره هلبلوف قعشوب هدلحم رب مدآ یکیا هدننزو هلعافم ( ةمزاخملا )

 ۱. رک "الا ذخاو قیرط ىف ذغ! اذا قبرطلا همزاخ لا : رد هنسانعم كلبا لولس

 | خیر لاق رونید هراکزور قوغوص كب ( مزالا ) ناکم ىف ايقنلا تح یفبرط ىف
 | ندنغوبق ردبدآ رب هينش هنحاغآ مود هلنيثخف ( مرا ) و مزاخ

 رونید همدآ یجئاص یروبنم رجش هدننزو دادش ( مارا ) رولیکو بیا
 لفم هلناصف ( ةمرخا ) ردفاضم اكا وشراج یرلکدبد نیما ملا قوس هدهنبدم
 | همزخ ن تراحو همرخ ن ةمرخ ردندیماسا همرخ و رونید هنغاربب كنحاغا

 | نب ةبلعث نب هللادبع و همرخ نب ثراح هلئوکس كياز و همزخ نب سوا نب كيبن و
 | ینعب "بلا یربخ لوفیع ردنابنرب هدننزو یرابخ ( یازما ) ردندباسا همزرخ
 | یریخ رولوا یوبشوخ نهج ارعع هلجلاب حج ردیعسا یوبش یابی
 لوم ندنا و لبح هلفلوا نم یجر یسهجرزف و لیزر ییهنتنم هحمار اقلطم
 هماسخ هلفرحت كقلخ تابن وب ردملصم یدراب غامد و لاحط و دبک ییرمش كتبرش

 هنکنیا رغص هدننزو هروبص ( ةموزخلا ) ردفورعم یور هماسخ ردبرلکدید

 رولک موزخ و مازخ یمج رونید هننالوا ولهدوک هصق و ولشای لوق یلع رونید
 ۱ ردندیماساو رونید هرکذ یلقامطهصق و رونبد هنالب كکرا هدننزو رجا (مزخالا)
 ما مرخا رد دج كن دح دوخاب یدح كروهشم مرک مان متاح یئاطلا مرخا وبا

 | یسهلجج هدننعخه"دام رب نوکرب یدیشلاق یربلغوا جاقرب كن بودیا تافو ولغوا
 | ینولمزیب نا ۰ وبشا هلرلللاحرج و برض و موجح و جورخ هنیرزوا كموقم
 | اهف ما ةنشنش ۰ موش ههردنکی نم و ٠ ملکی لاجرلا داسآ قلی نم « مالا
 هنوک وب هنسیدنک یغد مرخا یرلردب بودبا داریا و ملظن یتسهعطق ۰ مزخا نم
 | راعشا ینرلقدلوا یوخحه هلکنا ید یرلدالوا هلغلوا یحاص نایصع و قوقع

 كالبرک | یظغل هرد هدارو یدلوا ندلاثمابورض ربخا عاربصم دعب نم و یدلیا

 | كغاط رب هدنبرف هنیدم مزخا و ردهنسانعم تعیبط و یوخ هلنییرسک هنشنش و
 هدننزو ءارج ( ءامزخا ) ردبسا كنبروغوب هود كاب یسنحقورعم رب و ردبدآ

 | بارغ ( مازخ) ةرتولا ريصقلا ىا ءامرخ ةرك لاق روند هنشاب رکذ هصق
 سما تست بستن تست سس سس سس

 هدننزو
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 بم ( ةعشرخلا ) روند هضرا ظیلغ و كبو روند هغاط كوي و روند هتنورپ

 سا ( مشنرخلا ) رونید هضرا نیلاقو كب یخد وب هدننزو هفشره هللا هددشم
 یا میشنرخم لجر لاقب روند هیسک دولآ ربکو مظعتم نیبدوخ هلیسهینب لعاف

 یبرک یسهدوک رونید همدآ نالوا نوللا ریغتم بویلقرآ و هسفن یف ربکتم یظعتم
 (یطرخاو) هدننزو روبنز (موطرا) روند همدآ رودون یرلاضعا خابوط یک
 دوخای ردیفرط چوا هکرونید هنکوا كنورب لوق یلع روند هنورب هدننزو ذغنق
 هبط رخو هموطرخ باضا لاق روند هر ینیدشواق هئورب كرلقامط ولفرط یکیا
 هنفنا كليف موطرخ هکرید حراش نیکنعلا هیلع تسعخ اموهوا هم دقم وا هقنا یا

 ندا شوخرس كباچ موطرخ و یدنلوا لاصتسا قالطالالع هدعب ردعوضوم

 هلايا هکرونبد ههریش ناقآ ل وا لا ندمزوا نالقیص دوخاب روند هرج نیکسک

 ` موطرخابرشلاقب رولوازبت كييارمشكن آ رونلوا رببعتینر وه ریش راقآ لوا ندزامنکج
 (موطرخاوذ) سادي نا لبق بعنلا نم یرجیام وهوا راکسالا ةعيرمسلا را یا
 ردرعاش رب یرابعلا موطرخ و ردیع"ا كنحمق هنع هللا یضر سنا نب هلادبع

 رد جرزا نم فوع هلباجرزشان مشخ ناموطرخ و ردریهز نب هلادبع یما
 هنبراناشیذ و نابعا كموقرب مطارخ و رولک میطارخ یعجب كنظفل موطرخ و
 هذننزو طبالع ( مطارخا ) مناداس یا موقلا طارخ مه لاقب روئلوا قالطا

 ةمط رشا ) رونبد هبیراق نامهحوق شلو ینشاپ
 ههطرخ لاقت : ردهنسانعم كکا یرعوط هفرط ر ینور دوخای قمروا هننور

 ندغامد و ربك هدننزو ماجرحا ( ماطنرخالا ) هحاوعوا هموطرخ برض اذا

 ربکتساو هفناعفراذا لجرلا مطنرخا لاقب : رد هنسانعم قمتوط یرقو ینورب یشان
 ( نامطرخا ) بضغ اذا لجرلا مطنرخا لاقب : رد هنسانعم قلوا كانبضغ و
 تمزید هدننزو مزع هلاهمجحم یاز ( مرا ) رونبدهمدآنوزواكب هدننزو ناوفنع

 هننورب كنهود و هکش اذا یناثلا بابلا نم امرخ ۇلؤالا مزخ لاق : رد هنسانعم

 ةمازلا هرخنم بناج ىف لعح اذا ریعبلا مرخ لاق : رد هنسانعم كمروک همارخ
 ندر هنر دص كلوا رطش عل هنل وا كس هدنحالطصا ضورع لها مزخ و

 حراش زاوا اب دتعم هدعیطقت فرحلوا هکردت رابعندکلبیا هدایز فرح ردق هدرد
 فرح ییا اب فرح رب رونلق هدایز هدهنسادتنا كنيناث عارصم شفخالادنع هکرید
 اما تیزاج تنا اذاو « وبشا ندلیوط رح الثم رلوا ترد و جوا هدنوب رولوا
 هدايز واو هدنلوا رظش كتب « ایضار تنا ام قالخالا نم تیئا * هلعف ءوسلا

 كمدآ رب هدش زو هحرحد )

 هکرد هنسانعم هرب هدننزو هباتک ( ةمازخلا ) رد هدنعیطقت نلوعف هنب ردشلوا
 ةمارخ و رونلوا ریبعت قرهدنورب رد هقلح یرلکدروگک هنفرط رب كننورپ كنهود
 تم TELS sss ure اب



 ا ربما (مرلا) روئید هراکزور قوغوس ةساخ و رد هنسانمم دسفمو هکراب یا
 (ذمارلا) نخام یا عرخ لجر لاغب روید هبسکبرشم هنابلابالو نام هدننزو
 ةمارخلجرلا مرخ لاق : رد هنسانعم یناوا یلابالو نخام مدآ ر هدننزو همارک

 هکرونیدهنان رش هدننزو رکس ( مرا ) اعرخ ناک اذا سماا بابلا نم
 ردک و هوا ولنوارطو با هکر دیرافاربپ و یرلفادب و یرللاد كجان دارم |
 نعپ ردبرعم یطظفل مرخ لوفیع رونید هکلرید مالمو شوخ مستجزو |
 ارهاظ هلفلوا نیبع هلیسانعم ناداسش و رورمسم هدیسراف نکل ردبرعم ندبسراف ۱
 هم رخوردیبقل كني ردبكسپ ردا نب نیسح ظفاح م"رخ و رول زاجم رویم یانعم |

 تیافب و یجفنب ینول ردیمسا تابن رب هببش هيه رکوب هکر ولوا عجب ندندنفل |
 هلغاب نانلوا ببرت ندکسچ و تبح ثعاب ییاههنسا رولوا رظنعوخو وبشوخ |
 هدناد رغم ینان وب ردعفاد ینوا دعو مفا هدنسوصخ تبح نانلوا رک ذ ناهدا |

 ریبعتنردنود لد هنسانا هدیکرت هدنادرغم شعب و رلردیا ناب هليا یوبش یناوغرا |
 رولواروم لجک وک ینر و نوزوا نوزوا یرلکسچ ېک یاق ابلوصاف هنیعب راردیا |
 هکایوکبودیا دع ناسل ینا هلغلوا یسهنسن یک لت هجم راص رب هدرخ هدنجوا |

 هیرق رب هدنراید سراف هم رخ و ردموسم وید رولوا شملکج هنسهسکا یتاسل |
 هفیلخ مصتعم روفسم ردنداروا روہشم یموجم یرلکدید یرشا كباب ردیدآ "
 هدناوسنوبولوا هدنداقتعا جانب یدلیارمهن هقلخ ینسآ .هبکد نحو روهظ هدننامز |

 یلوتسسم هدالب رثکاو ثعاب هداسف رفاو ىق هللا اسن تخابا ویدردکرتشم سکره
 ردیدآ عنمومرپ (نام"رخما ) ردیموق كنوب هفئاط یرلکدید هم رخو یدلوا
 (نامرغا) ردیوسنم هیسک مان مرخ نب دیزپردهلح ربهددادغب هدننزوتادحم (مرخ)
 ندندابعوتعاط هدننزوراز ( مارخا ) هنسانعم بذکروتید هزوسنالب هدننزوناق |
 ج لاقب رونید هرلهسک ندبا ماثاو یماعم باکترا مادم بولوا عطقنم هیلکلاب |

 ۱ هللادبعن دجا مارخ و ردیعج تكءراخ هکاپوک وب و یضاعلا ىف نوم رخخملایا ما رخ

 ردندیماسا هدننزو ربیز ( عرخ ) ردیسایرادج كرلثدح مان هیوج نب ورم و
 ردرلئدحم نویعرذاش وجحیبا نب دجم و عرخ ن ور نب دیعس و صاع نب یسوم

 | هلیهف كناخ ( ةنامورلا ) ردندباحصا نیا نإ یرخ و مرخالا نب كف نب رخو |
 رب هدننزو مظعم ( م رخ ) رتب هدنراقاتب هود نیش هبوص هکردتوا هحاردب رب ۱

 ۱ كنماققایا هلرلهرسکو  هلرلهعف كنهثلثم یا و كناخ ( ةئرخا ) ردیعسا لحر
 | کرد هنسل اکا هسغو یسهعئرخ رکا رونلوا زهبعت ینرو E هنحوا

 نیش ( موشرخا ) رولوا یطورخم هدنتلیه ناسل هجراو هتجوا ندنسکوک
 ناقج هلاوح ییغوط هارحم دوخای ههرد كغاط هدننزو رونز هلا هجعم

 هننور
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 لای نم لجرلا E : رد هنسانعم قلر اف زد دوو 2

 روند هرب شمر هدنور هللاعف ( ةمرخلا ) هفنا ةر و تم رخت اذا عبارلا |
 ءامرخنذا لاقب روندهفلوق شلربهدننزو ءارج ( ءامرخا ) روتلوا ریبعت قیر

 دشارو یضلا سراوفلا دزو ردیدآ 4هعشج رب هدلح ما ءارفصو همر یا

 نر دا بو ردیعما كنبرلسرف یتعلا ساعت ن

 یعهلوا هبکنا هرب كيسياو روقچ قرطر هکر ونید هریاب كسکوب لوش ءامرخ و
 هبلوانکع دوعص نداروا هلغلوا برص تباذب یناجر هک روند هبت لوش لوق
 تاک ا اذا ءامرخزنع لاش رولوا فصو 19 هند نقش ندیروفزا ینلوقو

 هدرخ هصن رب دوخاپ عنضوم رب هلی كناخ (مرخ ) انضرع ادا تقش دق

 رک ذپساک ردنرابع ندرب ییدلسک بونکوت كنهبت هک الا مرخ و ردبسا كرلغاط
 هحوربا ندرلهکح هدنرلحوا یرقوكغامط تسوا هلبسهغبص هین ( نامرخالا )

 هدنفرط رللوق كنب رلکیک كتروکهدهقرا نیفنکلا امرخا و رونلوا قالطا هکیک یکیا
 هکر دنرابع ندنراحوا یغاشا كننررلکیک ككروک لوق یلع رود لوا نالوا

 | امه و نفتکلا امرخا باصا لاق ردشلیا هطاحا یکیک هجموب یرلکدید هریعک

 ةربعک افنتک | ناذللا یفتکلا لغسا افرطوا ندضعلا لبقنم نامرخم نامظع

 | (مرخالا) ردخرص طلغ یرلهخسن نیفتکلاف امرخا هلیسهدایز ف هدارو فتکلا
 عطقنمیا مرخالحر لاق روند همدآ نالتر یزوکو رددرفم ندنظغل نامرخا

 كولم و روند هبسک قیرب کرد كننورب و روند همدآ قترب یغلوقو نینیعلا
 كغاطر هدانهدفرطو ردیدآ كغاط ر هدندروب میلسون و ردیعا كنبرب ندمور

 هدننزوسلج ( مرخلا ) ردیدآ كغاطرهددجو رد هدزنابز هدهلیع كنار ردیدآ

 هک الا مرخ یف اولزن لاقب رونید هرب ییدلسک بونکوت كنهبت یندو یک مرخ
 | ندنرنور تكملقو تكغاط فیسلا مرو لا مرح و اهمطقتم یا

 رونلوا قالطا هرثلوب نالوا هدرارب ظیلغ و كب مراحو رد مراح یعج ردنرابع
 قرطلایا لیلا مراخف قرطلا مراخم ارس لوقت رونلوا قالطا هنلئاوا كنهجكو
 لوق ىلء هنفرط كوا كلور هدننزو رهوح ( ةمروخا ) لبللا لئاواق ظلفلاق
 ۱ یغالشح و یغیراپ هک روا د رقم نكتشف واو روند هنغلارا كنیرلکلد

 هلتبسانم و رد هنسانعم كلسک هدننزو لاعتفا ( مارتخالا ) رونید هیابق نالوا
 هتمرتخالاقب و تاماذا لوهعلایلع انعنالف مرتخا لوقت ردلمعتسهدنسانعم كما
 ردلمعتسم هنسانعم كسک یتسهنوا بودا لاصبتسا یوق رب و هنذخا یا ةينلا
 تنم كنار 1: مرا ) منعطتقا و ملصأتسا اذا موقلا ةينملا تمرتخا لاقب
 معلا مراخوه لاق + رد هثسانعم راتاو هتسانعم دراب رونید هبهنسن قوغوص

 ردا سرف رب صوست
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 ردنطب رب ندنسهلپبف براحم هدننزو بانک ( ماذخ ) ردندرلافن نالوا ثادحا |
 مدخ افنآ ماذخ ناو ردبعا یمرف كنهسک مان روعالا ن سیف ن شایحو
 یترافحو لذ هسکر هلرسک كنءنمه ( ماذخالا ) یدئلوا رکذ هدنسهدام |

 نکسو للاب "رفا اذا لجرلا مذخا لافب : ردهنسانعم قلوا مسبا بودیا رارفا
 هدننزو رییز (مذخ) هرکسا اذا بارمشلا همذخالاغب :ردهنسانعم كيا شوخرس و |

 نب ثراح هدشنزو ربنم ( مذخم ) ردندحم مذخ نم میر ن دجم ردندیماسا |
 كدبعم نب ماع هلاصلف ( ةمذطاوذ ) ردیسا یملق كريما ما یناسفلا رم ىا

 بو لاسفب رونید هسابل هراب هراپ هنهک كب هلبهف كناخ ( مراذغا ) ردببقل |
 | هحرحد ( ةلذخا ) ردندنلببق راشعا ةمرب و و قالخا یا لیاعر یا مراذخ |
 | یاح وب و عرسا اذا لحرلا مذخ لاف : ردهنسانعم كروب هلتعرس هدننزو |

 | ینشکید كنهنسن رب هيلوكس كنارو یصف كناخ ( مرا ) ردتفل هدهلا همهم
 | بابلا نم امرخ ةزرخا مرخ لاق : رد هنسانغم قمرا بوکوس یتسهدنگن و |

 الالف مرح لا : رد هنسانعم قمرب ینکربد كننورب كمدآ رب و اهعصف اذا یناثلا |

 ردنرابعندنجوا ناقج یروبس هکر وند هننوربكغاط مرخ و هفنا ةرتو قش اذا |
 | ندنؤزج نلیعافم دوخاب كناف ندنورج نلوعف هدنحالطصا نوینمورع مرخو |
 | روشلوا لقن هنؤزج نلعف هلغملاق نلوع نلوعف سب ردنرابع ندنطاقسا كيم |
 | هتیب نالواضراع یتلع مرخ و رونلوا لقن هنؤزج نلوعفم هلقلاق نلیعاف نلیعافم |

 | نتلعافم نم میلاو هداروب رد مورخ یعج كنسهلک مرخ و رلرید مرخا و مورخ
 | بوکوسینثکید كنهنسن رب یخد وب هدننزو لیعف ( مرختا ) ردطلغ یرلهنسن |

 | هدننزو لعف ( مرفتلا ) اهمرخ ىع ةزرخا مرخ لاقب : رد هنسانعم قمري
 | اهعصفیا تم رق ةزرخلا مّرخ لاقب هنسانعم قلرب بولیکوس شکید ردعواطم |
 ۱ ییهشاط رب هلتتسانم و رد هنسانعم قمرا بوسک هما یهنسن رب و تععفناف ۱

 | موقلا ةيثلا تمرخ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كس ینکوک بودیا لاصیتسا جلاب |

 | ندنسانعمیلواریکرمث هلباقجو لظ هیسکرب مدآرب دنزلام رخو مينعطتقاو رهصأتسا انا |
 | نالوام رضشهکربد حراش قمحلاو لظلاب انبکرب یا هدنز م"رختب نالف لوقت ردنرابع |
 | یتعفنمو ربخ هلغمامقج یشنآ كغامقج نالوا شذرپ بولیسک یفرط رب ینعی دنز |

 ٠ تلقتءاقلا هلاهناقج اعاضواوافخوروخ هدوپب نام بویاوایسهدنافو ربخ ندنفیدلوا |
 ۱ كلذگ ردکعد ردما البتسا زسهدناف رلربد هدنز م رخت بود هانک ندهسک ندا |

 | یدلوا نکاس یضغ روند هنغاب هرک رد هللا هدحوم هاب هک رلرید هدیز م رخت ۱
 مان هنیرلتمآ و نید تنم هفناط هبع رخ م رخ و یپنا رل ردیا نلاهتنا هدرب كحد

 | هلنيتغق ( مرخلل ) ةيمرخا نیدب ناد اذا لجرلا م رخ لاقب : رد هنسانعم اوا أ
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 هلوا شما زواج ینرب ضعب دوخای یننوتب تانبرلکلی یلیکس لوق یلع رونید
 هغاسرا .ضاببلا زواج وا هرعاشا قوف هلبجح ناک اذا مدخا و مدح سرف لاق
 ىلع روند هنوبق نالوا قآ. یرلفابا و یرللا هدننزو ءارج ( ءامدخا ) ابضعب وا

 بیرق هنسهجکلبب ضاجب دوخای رونبد هنالوا هايس یندب رئاسو قآ یغاب رب لوق
 هدهنب رلیک غاط نالوا هرزوا تفصوب كلذک هلواهراق لجفآ دوخاب هلواقا قتمارق

 ( ةمدشا ) یک ترج ردعسا ندنظفل ءامدخ هدننزو هفرغ ( ةمدلا ) روند

 یارابن وا لیل نم ةمدخ تضم لاش روند هتعاسر ؛ندرابنو لیل هلیصف كناخ
 . هکروند همدا لوش ( مودخلا ) روند هشياق هدننزو هبنع ( ةمدلا ) ةعاس
 ( نوم دخلا ) روسنلوا ریبعت یحاص مادخ هکهلوا یهعبا ندنسهفئاط “وج

 لاق روند همدآ ناوارف یعشحو مدخ ردیعچب كنسهلک م دخ هدننزو نوهطعم

 دوخای ردرعاشرب هدننژو باتک ( مادخ نا ) مدخلا اورثک یا نومدخم موق
 رد هيم كناخ ردنداهقف هک ادخلا مهاربا قحا وبا و ردها همجعم لاذوب
 ردظ ولم" قتلوا هلا همجعم ردمهو نكل ردشللا دقت هللا هلمهم جرفلا وبا
 همذخ لاق : ردهنسانعم كمك هائوکس كنهمجحم لاذو یعف كناخ ( مذا )

 هعب هنسهعط دوخای هنیراکش شوق یراکشو هعطق اذا یناثلا بابلانم امذخ
 : ردهنسانعم كملسكو هبلخک هرض اذا رقصلا همذخ لاق : ردهسانعم قمروا

 : ردهنسانعم قتلوا شوخرس و عطقنا اذا مبارلا بابلانم اهذخ *یشلا مذخ لاقب

 هدننزو لعفت ( مذغلاو ) هدننزو لیعفت ( مدخلا ) رکساذا نالف مذخ لاقب
 كسك مخو هعطق اذا همذخ و هم ذخ لاش : ردهنسانعم كيسک هدرانوب

 هشوخرس هدننزو ریما ( مذا ) عطقنا اذا *یفلا مخ لاقب . : ردهنسانعم
 یرکس یا ةعذخ ةأرماو نارکس یا مذخ لحر لاق ردهیذخ ینّوم رونید

 تعرس هلنیتعف ( مذلا ) ةعوطقم یا عذخ نذا لاقب روتید هغلوق ش

 ( مذخا ) .عرسا اذا عبارلا بابلانم امذخ لحرلا مذخ لاقي : ردهنسانعم كلا
 نیکسک هدنننزو مظعم ( مذخلاو ) هدننزو روبص ( موذلاو ) هدننزو فنک

 یوغگبنو عبطوخ مذخو عطاق یا م ذخو موذخو مذخ فیس لاقب روید هحلق
 تبط a یا مذخ لحر لاق ردنومذخ یعج روند همدآ درغاوحو مرک

 | ندهنسنرب هدننزو هما ( ةماذلا ) ردیعسا یسرف كرماع ییا نن سادو سفتلا

 (ءامذخا) هتعطق یا هتماذخ هذه لاقب رونلواریبعت یتنسک هکرونبد ههراب شلسک
 بوبوق نکل بولیسک یروقرا یتلوق هکرونید هنوبق لوش هدننزو ءارج
 نبت ملو انحرع ابنذا تفش تلا یهو ءامذخ ةاش لاقب هلوا شملاق قیرب هلغمانربآ

 هدمالىا نامزو و ردیسا اغ, هنوکرب صوصخ هود هدننزو هرټ ( ةمذطا )
 رم هم جم
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 لکا یبلو جذ یئاوبحرپ بولک هبارا رب هدنراقدلوا كحهدبا ناب و دهم هرزوا
 اکا ینرللا بوبلبا طلخ بیط شعب اک او عمو هرععا باقرب یناف « رکسندکدلپا
 ههعنخو ردنرابع ندنوب همنح هنشبا راردباقاثیمو دهم دفع هدلاح یرافدروآپ

 (ةلثلا) ءارج یا ةعثخ زام لاق رلوا قالطا هنوبق رونید هب ولبوت لزف |
 قلآ هجولزیک نیلروغوا یبهنسنر و ردهنسانعم طالئخا قم راق هدننزو هجرحد |

 لحرر هدننزو رفعح ( رخ ) ةيفح ىف هذخا اذا هلثخ لاق : ردهنسانعم

 لوب جرف هدشزو روبص ( موجاو ) هدننزو بانک ( ماجا ) ردیدآ ۱

 كناخ ( ةمدحلا ) نهلا ةعساولا یا موجخو ماجخ ةأما لاقب رونید هبیراف
 هنسانعم كلتا قلراکشپ و كلهدنب بوروک ینجوک یتشبا ثكمدآ رب هلیصتف و هبرسک

 ینانلابابلانم ةمدخو ةمدخ همدخ لاقن رونلوا ريبعت كلنا تمذخ هلفیرحت هکرد |
 یجب راربد راکش هدیسراف رونید هزاکتمدخ ) مداخلا ) 4 لع اذا لوالاو

 رونید مداخ كلذک هدم هلنینغف رولک مدخو یک باتکو بناک رولک مادخ
 ثدح ردشفلوا ارجا هنسارج مسا مداخ هکربد حراش هللاح روید همداخو
 هدننزو لاعتفا ( مادنخالا ) ادغ ةمداخ هذه لوقت رونلوا قالا ءاح هدنسانعم
 یدنک هکر دهنسانعم كمروک یسیدنک ینحوک یتشیا هلغمال وا یراکتمدخ كمدآ رب

 هنمو حراشلا لاق هسفن مدخ اذا لجرلا مدتخا لاقب ردکلبا قلراکمدخ هنییقن
 :ردهنسانعم كمتسبا راکتمدخ ندهسکرب و مدتخب نا مداخ هل نکی مل نمل دال لاق
 راکشهدخ ندهسکرب یغدوب ( مادختسالا ) امداخ هبهوتسا اذا همدنخا لاق
 كمربو راکتمدخ همدآرب هلرسك كنهرمه ( مادخالا ) ردهنسانعم كتسيا
 هل هبهوف امداخ هبهونسا یا همدخاف همدتخا و همدختسا لاقب : ردهنسانعم
 تكنهود هکروشد هر هیصن مکحو نیلاق هدنزرط هقلح لوش ږراغف ( ةمدخا (
 هژاد هدر رب و راردبا دنب یغراچ یرلکدکید هنغایا كنهود اک! بویلغب هنکلی
 همدخو مهعج قرف یا مبمدخ هللا ضف لاقب هنمو روید هنسهقلح سان شلوا
 قالطا هردلاب و لالخ یا ةمدخ اهلحر فو تءاج لاقب رونلوا یالطا هلاخفح
 لایلخ هدقایا هدننزو ملخعم ( مدخلا ) هدننزو بانک رولک مادخ یعج رونلوا
 هصن یرلکدید همدخ نانلوا رکذ هدنسهجکلیب كنمود و روتید هرب كحمرک
 ینیراهحرا نوط هدقایا كناوسنو هلاه روند ید همادخحم روند هرب تحرک

 هرزوا قوبط ینرلهجراب تانیرلنوط رانا اریز رونید هنسهقاح نوط یرلقدلغب
 اهلبوارس مدخم لاقب رروپس یرب مرویق مروبق هداروا نوط رلردبا دنب بوکج
 لیکس نالوا هدنغایا هکروند هآ لوش و هلحر لفسا دنع هطابر یا بذ.ذتی
 ید مدخا اک او هلوا ییرکد هجعرقو ندرللبق نالوا یک هرئاد هرزوا قنرط

 رونید
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 قلوا نيلاق دوسخای ىصب نور هلنیتعف ( مثلا ) هنمآرع اذا اهنحت هفخ لاقب
 مح لاق : ردهنسانعم قلوا ناو ايو یصی یسهلوقم یرلحوا كرلقلوق كلذک |
 هنذا تناک اذا كلذکو اظیلغ وا اضیرع هفنا ناك اذا عبارلا بابلانم افخ لحرلا |

 بولکنوچ تلآ یرلکدید كنلک كلذك هنذا تمحو هفنا مخ لاقب و ةضيرع
 یرلکلد كن راهمكنهقا و اهطلغم راصاذا لولعلا مخ لاش ۶ ردهنسانعم قفلیصت

 هدننزورجا ( متخالا ) تادسنا اذا ةقانلا فالحا تفخ لاق : ردهنسانعم قعابق
 رونبد هن دلش را و روند هنور یصب ناوایو روند همدآ ولنورب یصب ردفصو ۱

 هدشنزو ریما ( مینا ) رونید هجرف نیلاق یموب و رونید همقولنا یسولمانو
 قرهیلوا یرویس یجوا هدننزو همظعم ( ةا ) رونبد هحرف ابق یو یخدوب

 (ذما) سأر الب ةضراعم یا هح لغت لاقب روند هنباق قایا ناونایو یصب یمرح
 ( اغلا ) روید هغلیصب و هغلهصق نالوا هدنرئورب كنمسق زوکوا هدننزو هفرغ

 ةقا لاق هلوا هصق یرلقهنش و یمرکد ینابط هکرونند ههقا لوش هدننزو ءارج

 ( هفیخ ) ردیدآ عصوم رب هدهماع و مسانلا ةريصقلا فلا ةربدتسلا یا ءافخ
 ( همانخو) هدننزو ردیح ( میخ ) ردندباحما هکردثراخا نا هدننزو هردیح
 (همینخو ) هدننژو ناغع ( ناقخو ) هدسنزو رجا ( خاو ) هدننزو هماسا

 بوروا یننور كمدآ رب هلیحف كناخ ( مثلا ) ردندلاجر “یاسا هدننزو هنیهج
 هق د اذا لوالا بابلانم اخ هفنا مخ لاقب رولاق یصی ماي هکردهنسانعم كمزوا
 طبالع ( مراثخا ( ردن دح هکر د نافع نب هللادبع هدننزو رسز ( مینخ نا (

 روشد ,همدآ نالوا ردا ماشت بودبا لافد یتعب ندبا ربطت ندهنسنره هدننزو

 هلرعاش مان تیک هکكنهنسک مان "یلصلا و رعو ریطتم یا مراشخ لحر لاقل |

 یا مراثخ لجر لاقب رونید همدآ یلقادود نیلاق و ردیسا یردب ردیسهحوع
 تسوا هکردهنسانعم همرثح هلرسك كنار و كناخ ( ةمرثخا ) ةفشلا ظیلغلا
 ر هدشزو هحرحد ) ةمرثخلا ( روند هکحهمکت نالوا .هدنسه روا كغادود

 قرفا یا ةمرثخا اذهام لاقب : ردهنسانعم قلوا هو هبلوج زسکرج هدشیا
 نوبعنح هرلئلوا نکقم هدیا ردیدآ كغاطرب هدننرزو رغعح ( مثخ ) لمعلا ىف

 ردیعما یرلردب كنهلیبق رب بعشنم ندنسهلیبق دعم رانا نب مثخو روتلوا قالطا

 مثخ یرلردب یشا ندقدلزغوب ینآ یلخ هلیبق لوا ردیمسا كنهود كکرا رب و
 روید هنالسرا مثخو ردندخ هکردهلادبع نب رع معثخ نا و یدنلوا هیت هللا |
 همدآ یمرکد و ولنا یزو و روند هن لس را یتدوب هدننزو جرح دم ( منشا (

 هناق ندب هدننزو هجرحد ( ةمعثلا ) هفلکم یا هجولا مثخم لجر لاقت. روئید |

 ساشنو نواعت موق رب لوا و ردلعرب ندبرع لاعا لوق ىلع ردهنسانعم قعشالبپ
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 ره فورعم الاح یدبا راردبا لامنسا سلب هدفلس هکرونید هفسلب كارهم
 | هلم هب منم یذلا نیطلا یا ماننخاب بانکلا مخ لاق روشلوا لامعتسا یوم

 | رهم هکرونید هثبش نالپساب هرزوا هنسن قجهنلوا نخ هلیصف كنا ( مالا )
 یرلکدروج هغمرب نوجا تنیزو همام وهو متا اهبلع منصو لاقب رونلوا ر بیعت
 ردهلیعف كنا هکماخ ۱ ردراو تفل یدب هدنسه"ام متاخ وبشا و رونید هکز وب
 ۱ هدشزو باتک مانخ ه هبصف كناخ ماتیخ ٤ مایا ۳ هل رسک كن ما ۲

 رب ماخو رولک میناوخو ماوخ یمجج ردهبرسک كل ماناخ ۷ هلنینصف مخ ٩
 ۱ ماخو هنرخآ و هسشبفاع یا ربخ هتغاخ لاق روند هنکوصو هنماجا كنهنسن

 ۱ لاش رود همدآ نالوا یرخآ لا كيهصزو موق ر هل ر سکو یھف كات موقلا

 | قالطا هنروفچیماغف كناسنا هلیعفكنا افقلا متاخو مهرخآ یاهمناخو موفلاماخوه
 | هکرونبدهفلرغس همهس نالوا هدنغایا كنیسق تآ متاخو هنسانعم اغقلاةرقن رونلوا

 | سرفلا ماوق یفام لاقب رولوا زآ ندقلرقس یرلکدید دخت رولوا زتسولاب ول
 | نالوا نيقب هراق ندنرلهع كغارسف سرفلا ماخو حولا لقا وهو متاخ الا

 | و رخآ تبشرب یخدوب هيك كات ( ةماخا ) روتوا قللطا هنسشلب یسم
 ۱ لاق : ردهنسانعم قغقاط مناخ هغمر هدننزو لعفت ( ملا ) روند هتماصا

 ۱ قلوا مسپا بوسینط بودیا لفاغت ندهنسنرب و هعبصا ف هلعج اذا مناخاب متخم
 | هنسانعم كما ملک یبهدامرب و تکس و لفاغتاذا هنع مخ لاقب ردلهعتسم هنسانعم

 ۱ لاقب ردلمعتسم هنسانعم قحنراص راتسد هشاب و هتک اذا هرهاب تخم لاقب ردلعتسم |
۱ 
۱ 

۱ 
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 ملتعم ( مخا ) هدشنزو هرک ذن ردت مسا ندانعموب و ممت اذا لجرلا مخ

 | سرف لابق رونید هلآ نالوا ینلرفص هممهس ینعب نالوا ماخ هدنرافایا هدننزو
 هبهنسنرب هکرونبد هزوج لوش هدننزو ربنم ( معلا ) متاخ هماوقف ناک اذا مت

 ۱ نکل راربد ریت هدبسراف رارابوا هوا کا هرکصندکدلبا نیلا و زود بوروس |

 | ردموسم ییدلک هدهنسانعم قلراوب قجا بویشو ریت هانعموب هدهیسراف تاغل |
 | (موتخلا) ردندهمزال كلبا طبع هحلبوا هرلزب هلغلوا ىلحا یخد كتغل لوا فلّوم
 | نوحغيدنلوا مخ هرزوا یلّآدعم رادقم هنسانعم عاص رونلوا قالطا هکعلوا

 | رونید هرلدنب نانلوا ریبعت لا و قشآ هدنرارب قانیوا كنععق تآ هلنیتمخ (متخا)

 | هدننزو هحرخد ( ةمرتخا ) هدننزو مع ردماخو هدننزو باتک ردماتخ یدرقم

 لاش : ردهنسانعم قلوا شوماخ ندملکت هليببس عزف و فوخ دوخاي زج
 یبهنسنرب هدشنزو هجرحد ( فطتما ) عزفوا ع نع تكس اذا لجرلا مرتخ
 . | ةيفخ ق هذخا اذا ىلا تخ لاغ : ردهنسانعم كلبا ذخا هلقلروغوا هجن ابن

 | :ردهنسانعم كعلوانا بودلیصب یبهنسنرب هدننزو لیعفت هلا هثلثم یا ( مینا ) |
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 لاقب ردلعتسم هنسانعم كلبا بلط و دصق یهنسن ر هلاصف ناموح و هدننزو |
 نیینعم (الا8#) هماراذا اناموح و امّووح و امابح و اموح مالاع نالف ماح

  کرهروکننابكحراش نکل هلیع كناح رولک موح یعجج ردلعاف مسا ندنبروکذم ||
 مّوحو مئاوح لباو ملاح رعب لاقب : ردهنسانعم ناشطع زسوص مئاحو ردهدننزو ||
 دشا دوخای هنمظعمو هنموک كنهنسنره هدننزو هرم ( ةمولا ) ناشطع یا |

 لمرلا هموح و رود هنر نکنا كنايرد رحلا ةموح اثم رونید هنتر نالوا

 تانهکرعم دوخای رونید هنبرب ولتیعج و موک كنهکرعمو كغلموق لاتقلا ةموحو
 ظیلغ یغاربط هلیصف كناح ( ةنامولا ) رونید هنبرب نالوا دیدش كب یکنج

 تابئربو رولک نيماوح و ردناموح یعج رونید هناکم نایلوا برص نکل بولوا |

 ( ماح ) ردبرلکدید لیفرت ندنعاونا هجو تابنوب ردناموح یعجج كنوب ردیدآ
 كن رلمدا یکنز هایس عب ردنادوسلاوا ردمالسلا هیلع حوت نا هدننزو ماس

 "یمالا دجا ن بجا و دولنا یا احل مالغا هنم و رایذلبا تأشن ندنش رذ
 لوش هليض كناح ( مولا ) رونید هروللب هلی كئاح ( ةمولا ) ردثادحم

 ردبا نارود هدرس ةساک یراخم هلغمروا هشاب بولوا نیکسک كب هکرونبد هبهداب
 هماذتسا هدننزو لیعفت ( عوصلا ) ردشلوا طقاس یسهلک را ندراهخسن هلوا
 تلایا هدنع هلیصف كناح ( فا ) مادتسا اذا الاف م"وح لاق : ردهثسانعم

 ریز زبت یغامد تباغب هدننزو لتککم ( حلا ) ردیسا هیرق رب ندنرلارق دنج |
 ١ , روند هبیص نالوا دنعئوهو
 هدننزو باتك ( ماتخاو ) هدننزو منش ( ملا ) (م ةمجلا ءالا لصف »)
 ماتخو اخ هتخ لاقب رونلوا ریبعت كلرهم هکردهنسانعم قصب رهب ههنسن ر

 بودیا اس ینبولق كرافک الع و “لج قح بلقلا مخو هعبط اذا یناثلا بابلانم |
 هنسن قلعتم هناعا و داقتعا و بوتا مهف هنسن راد ههقح تاداقتعا و ناما ۴

 جر خالو اثیش مهفيال هلعج ىا هبلق ىلع هللامنخ لاقب ردنرابع ندقلق زما رودص |
 یا هک ایوک ردلیعنسم هنسانعم كل رخا بودا ماتا ییهنسن رب مخو یش هلم ۳

 هرکصندکدکا ینیکاو هرخآ غلب اذا اخ یٹلا نخ لاقب رولوا شقا متخو س |
 ةيقس ل وا هاقساذا هیلعو عرزلا نخ لاقب ردلعتسم هنسانعم قمراوص ادتا |"

 كنیرلناوق یرآ و ردردصلاب فصو ویو هنسانعم لسع روتلوا قالطا هاب متخو | 1

 قماوبص ینزوب كجموک هللا موم هجا یسیرآ لابو رونلوا قالطا هغ رازغآ
 بویاوبص هلا موم یک راز دجا ندنموم لاب رونلوا ریبعت قلرص هکردهنسانعم |

 قز اقیقدمعشلانم اثیش عججاذا لحلا تخ لاغب رولواشلرهم یجیوکهکایوک ردادس |
 یهنسنرب ماتخو یدنلوارکذ هکردردصم هدننزو باتک (مانخا) هبهالطفممشلانم |[

eux | ٤ 
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 هنسن رب ردلعف مسا هلبسانب هرزوا رسک كرخآ و یصف كناح ( ماممح ) تبا
 قبب مایا ماسعح لاف ؛یش عدنع یفبا تلف لاقب ردهثسانعم یدنکود به یدلاق

 هدننزو هنیهج ( ههحح ) ردهبانعم وب یغد حاپح و حاج و ماهم کهن هوت

 یسهلسیبف یط هل رسک كناح ( م ) ردیدآ هدلب كچوک رب هدنسهبحا ءاقلب
 ردرل رفجمناط هراف هجن هدیالک ییرابد هلبع كناح (ج) ردبدآ هرد رب هدنراپد

 هدننزو هبوبش ( هبوج ) ردرلغاط هن رب «دهماب هلبسف كنا ( ماما )
 ونبو ردیراضب مي یوار یسخریسلا ةيوج نی دجا نی هلادبع ردندیماسا
 یوملا نیدلادعس روهشم لطاف هکرید مجرتم ردمارک خادم هن یبوجبا ةيوج
 یدخ هکردهل رسک كواو و یم كنهددشم میم و یصف كناح هروک هنناب كاهش

 نارم ناج و هلی كناح مو هلیعف كناح ( م ) ردوسنم ههبوج نالوا

 ماجو هدننزو هزم همج و هدننزو هماعن | هدننزو ناک ناج و هدننزو
 هب عن كيمو یم كناح یج و هدنننزو هرکرک همححح و هدننزو بارغ

 هلم ثكناح ( تامیجلا ) ردندبرع “یاسا هدننزو "ییارغ یماج و هلیسهلاما
 هدشننزو هلع ( ةمعلا ) هنسانعم هرج روید هنروق شتآ ردیعج كتهچەح
 هعتم هلتهح وب یک مب ؛ ردهنسانعم كمربو هعتم هبهقلطم ردردصم ندلیعفت

 ( ةجلا ) روشلوا قالطا همصلا بایت بان یرلکدلیا سابلا و اطعا هدتنن
 (متخا ) ردیعج ملح هنسانعم هموب روید هنشوق شوفباب هلیحف كنون و كناح
 ةرج یا ةتنح هدب یف و ءاج لاقب رونبد هب قسد لشي یلرص هدننزو رفعح
 مانح رونید هرلنلو هايس و ردیعا كنمرا رب و روند هنحاعا لظنح و ءارمضخ

 هلباح (ذقنا ) دوس بئاحم یا متانح و متح ءاعسلا ىف ترهز لاقب روتبد ید

 هکر دثراسلا نب ر نجرلادبع تیز هو رور تساوی الو کد

 ردباطخا نب رع *دلاو نیحمرلاید تب هچنح و ردهیاخج هروک هننایب تحراش

 رلیدلیا مهو هحنوا رانعب هکهتن ردلکدیسهربشمه كلهح وبا وب و هنع هللا یر
 كکوک یرظنب هب وب لزق هدننزو رفعج ( مدنا ) ردیسهدازهجوع هکلب
 كناح ( نامدسنخا ) ردیلگ كاجر ریو ردهمدنح یدرقم ردیسا یرجش
 هلببف ر دوخاب ردهنسانعم هقاط لوق ىلع ردهنسانعم تعاجج هل رمسک كلاد و

 هکرونید هنسبروس هود نالوا ردق هراهم كي هدننزو موق ( مولا ) ردیم)
 بیرون كوب نالوا دودحم هلا نيعم ددع لوق ىلع رولوا یروس كوي كب
 قفلوط ینسهروچ تنهنسن رب رارولوا ردصم هلاعف ناموخ و موح و رونید

 لاقب اذکو مود اذا ااموح و اموح موم “ىلا ىلع ربطلا ماح لاقي هنسانعم
 دوعف مژوج و "هدتنزو باتک مایح و موح و تفاط اذا ءالا لوح لبالا تماح
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 كلمرب ندنه ولم هدننزو هروبص ( هموج ) روئید هتعاج رب ندنسهلیبق می
 دجا و هج نب ةفرع نب نجراادبع ردندیماسا هلیعف كناح ( هج ) ردیسا |

 نیت تآ و ریکراب هدننزو زار (ةمس ۱ ) رور هجننا سالا نون

 بويغشک كب هدکدروک ینبحاص تآ و هدکدروک یم ریکزاب هکردهنسانعم قمارفوا |
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 ردهانعم وب یخد عح ردنرابع ندکفشک هجشاوب و هجهس قردلآ ندنسیرجعا
 سس و سرفلا یار ربعشلا دنع تاوص اذا ۳ نوذربلا محج لاقت

 هیشید یمسق زوکوا همحعح و هسفنب ناعتسا و لیهصلا ف رمصقب نيح رع اذا
 بناذا روثلا عح لاقب : ردهنسانعم كمروکوب هاو هدماکنه یکیدلکچ
 روثلاناسا لوقیلع ردبدآ تابن رب هلی و یرسک كرلاح ( ةمححلا ) دافسلل

 هکردیسا یناتسب قبح هلیخف كناح ( ماجلا ) رولک ححح یعجج ردنابن ییدید

۱ 
۱ 
| 

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ ۱ 

 ینرف هدیکرت ردهماج یدرفم رارید ید یطبن قبح رولوا قرولا ضیرع
 یلق و فم یغامد هدسو مفاد یاکز ردنابن یرلکدد یاطخ هلال و نکلسف

 نب دمو ردعطاق ینمزم لاهسا برش هلا دراب ءام و یغای لک ییشلرواق و یوقم
 ميماح تاوذ هکهلیدم كنزمه ( ےماحلا ) ردندنیت دم ییاملا ثیفثا وبا هّلادبع
 ردرلهمولعم هروس نالوا عتتفم هلیسهلک ےماح هدعرک نآرق روئاوا قالطا ید
 ردمظعا ےسا مماح و ردشلوا دراو هدرعش شعب نکل ردلکد راج كعد میماوح

 نونوارلا یا ردیسهعطقم قورح كنفيرش مسا نجرلا دوخاپ ردع# دوخاپ
 جابید میفاح لآ دوعسم نبا لاق حراشلا لاق ردرلهروس یادتبا هکر د رفرح

 [نورصنبالج اولوق ] ثیدحا ىف اذکو ةرخالا روما نم هبفال هتنیز یا نآرقلا
 دوخاپ ردهنساتعم نورصنال هللا هلغلوا ندهبهلا ءاعسا مبماح هکیدید ۳۹ نا

 لازنتسا هلغلوا ناشیذ هموقح روس دوخای ردهنسانعم نورصنال هللاو ردعش

 رولوا فنأتسم مالک نورصتبال سپ روثلوا راهظتسا با رایدنک هدنباب تجر
 رولوا باوح .هراسفتسا ويد ردنا بترت هن هدنیح نمکیدید یتسهلک ج هکایوک

 يصف نیساوط و میماوح هکرایدبد هدنحرش صاوغلا ة"رد موحرم باهش و ل

 ا الف زدن ميماح لا و ردبعچ لباق هکیک لیاوق ردشاژا دراو هدراعشا

 ناموا 9 يج و هینش ندنسهلوقم دیک ءاعسا هکلب ردلکد هتسانع» لها

 هين بودا لاخدا یراهلک وذو لآ رلبرع هدکدنیا دارم یتسهبنشت و عج كتلک
 رل هسک اسم هليا ارش طبات هجن رب اکب الثم رلردبا هدارا یتسانعم عج دوخای
 و میماح تاود و میماح لآ سپ راربد ارش طبات لآ ینءاج هدرا كد یدلک

 یمن ردزاجم نده ونعم تبحع ردکعد راهروس نانلوا قالطا میماح هکر دندلیبق

 یا اذه ىلع مااا لوقت ردهنسانعم رارق رب و تباث هلی كم ( ماجلا )



 هې رونید همولوا و هنسانعم قرع رونبد هر و ردبسا روید هغ هاج هلرسک
 هکردبذآكطرم نورعم هلسا وب هلرصف كفلا و یم كناح ( "یملا ) هنسانعم
 كهم ( دا ) ردعون رب ندنا هسرام ولهغرتد یریکدید هفسبا ردراو یماونا
 هيرا ولاج و ولهفسبا هلرسک كناح و یمن كم ( ةمحا و ) يصف كناح و

 تاذ 7۵ هم ضرا لاف رونبد هرب قوچ یساج و یسهفسال دوحب روس.
 هناف هنم لک اتال لاقب رونبد هبهنسن نالوا ثعاب هنناربا یج و اهنرینک وا یج
 هيرش و ردیدآ هب رف ر هدنساصف ریصم دیعس هب و هیلع حام یه و ةع

 ( جالا ر ردیدآ هبرق رب هدهبردنکسا "اونم و ردیسا كناضق رب هدرصم
 یا جا *یش لا و ی اا حق نیم باز ج

 | ( مومصلا ) شيا یا جحا "یش لا رولوا دم هلکغد هبهنسن قآ و دوسا

 | ههنسن هابس هدرلنو هدنرلنزو ده ده و مس ( مس او ) هدننزو روفعب

 ۱ روندهغاط. هراق و ردبدآ شوق رب و هنسانعم ناخد روند هنوتت مومح و رونید

 | كالادبع نی ماشه و ردیعا یمرف كنبرلترمضح یضترلا ىلع نإ نیسح ماما و
 | یئاطلا ناسحو یدبا ندنلسن كسرف ما نورح کردیا یسرف ید كنبوما
 | یرغ و ردبدآ كغاط رب هدرصم و ردیسا یراسرف یند هلرذنم نی نامهل و

 ا دهدهو ردبدآ كغاط رب هدنراید باب "هاببق و ردیدآ كوص رب هد هنيه

 | ردهنسانعم قمرارف هنسن رب هلنیتحف ( ما ) ردیدآ كشوق رب حح هدننزو
 | هدننزو لاعیعفا ( ءامیجالا ) دوسا ترص یا عبارلا بابلا نم اجب تمج لاقب

 قمرارق هدرانوب هدننزو لزلزت ( معمعلا و ) هدننزو لعفت ( حلاو )
 | هکربد حراش دوسا ترس یا تمصحح و تممحن و تبموجا لوقت ردهنسانعم

 ۱ هرحمح مح و یبنا ردشلوارکذ یدارطا هدارو هلغلوا لتعم یسهدام ءامیجا

 ۱ هنیانعم تسا رونید هنربد كناسنا هلیخف كناح ( ءاملا ) رکذیماک ردهنسانعم

 | هروموک هدننزو درم ( ملا ) هلی كناح رولک ج یعج ردنوخأم ندقلهایس
 | كنظفل ماج هدننزو هاصس ( ةماجلا ) ردهمج یدرفم هنسانعم محف روند

 ۱ لزوک دوخاب هنروع و رونید هنسهتروا كسکوک و روند هنجرکوک هکردیدرفم

 اإ باودو رديمسا وص رب و ةلبج وا ةأمیا ةماج تءاج لاقب رونید*هتنالوا ربلد و
 ۱ هئسهرهم یرکد نالک هرب ندنسکوک كنهود و روند هنسهدب رک كنعسق یشلوم و

 | 4هرکب نالیروک ههغوق و رونید هنسولوح كشوک هزیکاپ شلروبس و رونید
 ساپا هماجو روند هنسکوک كنا سرفلا هماچ و روند هنسهفلح وبق و روید

 نپ بیبح و یلسال ةماج و ردبسا یرلسرف دز نب ءارق و كنهصيبق نبا
 هلیرسک ثكناح . (ناج) رایدلیا رکذ هدیاحعا "هاسلس راضعب یرلنو هماج



۳:۱ 
ggg 

 كانمركو یساكي ودرابلا ءالاب كلذكو "را ءاماب یا ی تانکغا لوق رویا
 ناغای هدنبقع قرار دادنشا كب كناوه و یک يآ زوم روند هنتقو زاب نالوا

 محما ( هنسانعم قرع روند هرت ندبا ۳ ندهدوک و روند هرومغی

 e ) هیرق یا هج وه لاق رونید هنمصخ نیش كمدآ ید وب هدننزو

 یناقس لاش روند هدوس شفعبا و روند هوص یسا یند و هدننزو هنیفس

 رولک ماج یعج رونید ههود یوص نالوا لا یسشح و انخسم انبل یا ةميج
 لستغا اذا لجرلا "حسا لاقب : ردهنسانعم قاب هلا اوص ىنا ( مامضسالا )
 لابعتفا ( ماتحالا ) قرع اذا لحراا | مسا لاقب : ردهتسسانغم تكئرت و میل
 ی دوخای كل هسات بودا مهم یبهنسن ر هرجا هک مدآ ر هدنن زو

 منی مل وا ليللاب متها اذا لحرلا رتحا لاق : ردهنسانعم قلاق رادی بویمویوا
 9 قنایوا حابصبا بوبلک وقبوا قرهیلوا يسرا الصا هزوک و مهلا نم

 "هدننزو هماع ( ةمالا ) عجو ريغ نم تقرا اذا نيعلا تقحا لاق : ردهتسانعم
 روند هنناقلعتم و ابرقا صصخ كمدآ ر و ةماع یا ةماح اواج لاق ردیفدام و

 كنيسقهود و هتص اخ یا نالف ةماح یک یسابرقا و دالوا و لابع و لها

 ید هدنرگآسل هکر ذهنم ساعد هدننزو دا دش ) مالا ( روند هنسهدب رک

 یظفل ماج و رونید هنامرک هدیسراف ردیمسا كلاسنغا لحم نانلوا ریبعت مادج

 ردیلفا تا دنع ماین هریمومرم هاشم کل دا
 .رولوا سابق فالخ یعج رک ذم سپ رولک تاماج هرزوا سایق یعج نومگنا
 |, ماجلا هذه یر ندابدا هکردندغئاطل و ردنبم هننروصت هعش ینیات ارهاظ و

 نکیدلوا قرص هنأت نوجن ردرکذم ماج بطاخم هلکلیا درب انّوم هلی رابع
 هکر دندادآ و ردشمرو باوح وید مدلیا دارم یتماج ناوسن هدکدلبا راسغتسا ويد

 رولوا اعد همانج لوا ارز ردلکد راج كد كاج باط همدا ناقح ندماج

 دوا دهام رگ دوخاب ییا رک تاج د تل یا ط
 یوبشوح یر كغاص و هارد یر كنهتسخ ارز ردکر ک كد كمیج .باط

 "یرفم 'ییاجلا _نسا وب او رولوا هبانک ندکمد هلوا تیفاع و تح اعاد وا

 ردیدآ هبصق ر E هيق رفا هللا هب ردنکسا ( مالا تاذ ) ردنأرقلا

 تلغ.باعصا کروند هزاکس ناق تواس اوس نا زر ۱۱
 هسور و ړونلوا ریبعت هجلیا هدیکرت رردبا لاستغا و ءاغشتسا هلیوص كنا

 هکرولوادرفم ندنظفل ج هج و رردبا رییعت هاب هدیلیا مور و هحولباق هدنرهش
 هدهما و رونید هنغادرقاق لوق ىلع رونید هنغاپ قریوق و هنغای جا شلزص
 كناح ( ةجلا ) رونلوا قالطا هغاط ىيا ( روثلا اتج ) ردیذآ ااو بد
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 [ ضرام هنیسف هباد افلطء هدننزو بار ( ماملا ) رولوا هنسانعم لوعفم هلفلوا
 هنسهدوک هلفلوا شراع ندکع ؛لدرکح فوج هود الثم روند هنتلع یج نالوا

 .  يحاس ناشو فرش و نیعنم هدننی یموف ماجو راردیا دیربن بوروس روماچ
 . ] ماجلاویو ردبسا لجر رب و فبرمشلا دبسلا یا موفلا ماج وه لاقب رونبد همدا
 ۱  نجرکوک یفابب هدننزو باص ( ماجلا ) ردندنه كولم نانلواریبعت ءاونا كلامنا
 هشوف نالوا قّوطم یندرک افلطم لوفلع زلوا فولأم هنویب هکرونید هنشوف

 یلنفل هبح هلدح و ءاه ردهماج یدرفم ېک كيكوا و یرغ و نجرکوک هکرونپد |
 رولک ماج یمج زید ماج هنککرا رونلوا قالطا هماج هنلئوم و رک ذم ېک

 |  لها رکا نکل یدلبا ناب هلا نجرکوک یی یغد همای فلوم هکرید حراش
  نحرکوک وبشا یبلثا ردرمسفم هلانجرکوک ینا هماع و یلها هماج هدندنع تفل |

 ببس هناما ندنرلنلع تابسو دوجن و هنکس و علافو ردخ ینرواجم هدنویپ كنسف |
 برقع بورا ینئراف نکيا هدنزو رثکم یبیمو یدو ؟یوقم یمامب یو ا

 ۱ | الط هبهبح ینمد و برج هدناب یتفافاو ءر و بذاج یرهز دام هرب یفیدقوص
 | سراوف نب دجع نب دجا نب دجم و یماجلا دیزب نب دمع ندنیت-دحم و "ردعطاق یناعر "|

 | ق نریماجاءاسورلا سير نب ىلع نب دوادو نسحلا نب هللاةبهو ىرويطلا دعس وبا و |
 | ماج رکید قرهیلوا بوسنم و حولا نب ماج و ردرابوسنم هبهماج نانلوا رکذ ر
 | ةج هنمو رونبد هثبش نالوا ىضغمو ردقم هليض كناح ( ةجلا ) ردرلهیاص |
 رولکمج ىج ینضق و هنم ردقم یا قارفلا ةج مکب ورانب تلجم لوقت قارفلا |
 قلنغزیق یج هداروب هکربد حراش هدننزو لابح رولک ماج و مدشنزو درم" |

 هکردبسا نول هنوکرب هجو نوجکیدلیا برطضم و قرح ردنکع ید ندنسانعم |
 هایسه ینعپ رولوا نود ندنول یرلکدید ه"وح و بولوا هدننب هتک هللا همهد

 یکنركنبراقادود كبارعا ناوسن رونلوا ربیعت ینوتیز هکرولوا یزمرق وبوق هن و .|
 ةمهدلا نیب یهو ةج هب لاقب رونلوا ریبعت یسبروط هناتسک هدنعسق تا و یک |

 " هکردتغل هدنظفل هج نالوا ففخم و رديدآ هدلب رب هجو ةوحلا نود و ةتمکلا و

 لا رونید هنتلع یج و ردبدآ مضوم ربو رونید هننکی قجقوص كیرقع |
 ةةج هب لاقب هنسانعم قلهایس ,رولوا مسا ندنظفل ممحم و ىجلا یا ةجلا هنذخا

 قعللفب هیسک رن اب هبهنسن رب هدننزو هلعاغم هلیم دیدشت ( ةماعلا ) داوس یا |
 هتبلاط یا هتعاح لوق ردهنسانعم هبلاطم و هیراق اذا هماح لاق ردهنسانعم

 | یک ءالخا و لیلخ رولک :ابجا یعج رونید هعصح نیقب هدننزو ریما ( ےجلا ) |
 یمیج مه و یه و وه لاقب رونلوا قالطا هدهننّوم و هعج مج هکرولوا هاکو |

 دنم هلکشد هڼوص قوغوص و رولک ماج یعج رونید هیوص یساو یيرق یا

 رولوا

 سس سر و
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 هردقو ه"واضق یا + تبلصدق تو)اماجاذه 4 ةهحاور نا رعش هنم و حراشلا لاق 1

 اب هک کا لک ھم کټ

 راضعب مه یا مسال و ج هلام لاق هنم و ردزئاج هده كناح هدنوب ردهنسانعم

 لیلقالیا مسالو مج هلام اولاقف رلبدلیا ریسفن هبا هنسن روئلوا قالطا لام ینوب

 دب هلام یا هنع ج هلام لاقب ردلبعتسم هد هنسانعم راجا و یرورض و ریثکالو |

 ههظعم نم یا "ینلا ج نم ذخا لاقب رونلوا قالطا هنرفاو و ربثک كنهنهن رو |
 یا ةربهظلا رج ىف ىن ءاج لوقت ردنرابع ندنت دش كنکكيسا هلوا ةريهظلا جو |

 یقعارعوا رتصتا همدآ رب و رولک ماج یعج روئید هبهود كا وص و 4 دنش ق

 اریز ند موج هدنوب یمطا هتباصا اذا لوهحبلایع و لحرلا ج لاقب : ردهنسانعم |
 لوهخیلا ىلع یج تمج لاقبوا رک ذیساک ردلمعتسم ندماجا هرزوا سابق فالخ
 بابلانم الم "لکاج ةرجلا تج لاقت : رد هنسانعم قمرارق شنا و كلذک |

 ردهنسانعم قتصیا ییوص ید ون هلرسک كنهرمه ( ماجالا ) ردندلاجر یاسا |
 كلا اضق ییهنسن رب هدنقح هسک رب لاعتم یادخ و هنضس اذا ءالا جا لاقب |

 قغاج بولوا نیقب كب هنسن رب و هل هاضق یا اذک هل هلا هجا لاقب : رد هتسانعم
 .رد هنسانعم قلوا مهم همدآرب هنسنرب و رضح و انداذایشلا جلاقب : رد هثسانعم

 هکر د هنسانعم ماقاي هللا وص قوغوص مدآ رب و هما اذا انالف مالا جا لاقب
 اهلسغ ادا هسفن نالف جا لاقب ردنوحصا بلس یسانن ردا نوجا هلازا یتترارح

 ت راص اذا ضرالا تجا لاق رد هنسانعم قلوا رولهعصیا ۲ رک د راملا ءا اب

 یک لحرلا مچ هدنتماتسا قح رولوا دراو موم ندییالث هلتهح و ی تمج

 قم راراق و قلق هراق یهس رب ماچا و ردموسم هل رابع موج وهو ة لب دلش

 خد وب هدننزو لیعفت ( محلا ) جا هلعح یا هلا هجنا لاقی : رد هنسانعم
 هلا روک یزو كمدا رو هنعس اذا ءالا مج لاق : رد هنسانعم قعصبا ی وص

 فل نالغوا هزا و ما ههحو مس اذا ا الف مج لاش ٠ رد هدسامعء قع رارق

 قمرارق بولک یشارت كشاب و هتیعل تد اذا مالغلا ج لاقي : رد هئسانعم قلوا

 كمربو هعتم ههقلطم و قلح امدعب هرعش تبناذا سأرلا مج لاقب : رد هنسانعم
 بودیا روهظ یرلرباح كر و قالطلاب اهعتم اذا ةأرملا ج لاش :؛ رد هنسانعم

 خرفلاج لاقب : رد هنسانعم قلشب هکشلیو یسیروای شوق و داوسلا یا رضخا ۳
 ردهنسانعم هردق و تولا ءاضق ردسا هدننزو باک ( ماجلا ) هشير تس اذا

 زادصم .هننیانعم رب دقت لصالا ف ردلوح ید یسانعم رادقم و یطقم توم هدارو ۱ !

7 



۳:۸ 

 | دیفوب نانلوا ریبمت شک ( مولاطال رده یا مالح مد لاقب روت د هناف نالوا
 | «دنزرط رب هزات ندنشیدلوا دوبف هلیسهدابز لوق یه روید هبولرد ر ندنسبروف
 ۱ هدنزوهنیفس ( ههلح ) ردب رلکدید هلت هروک هاب تكحراش روند هدو نالوا

 يلم تا لا لاف را بب پا تن ههلح ردندناوست "یاسا و ردیئنوم كيلع

 ردنراخ ,لوش رع نب تراعا تنی ههلح و ردب رلهعسیم الی رلت رح لسو

 زیهجت رکسسع هرزوا ریما مان هافسلا ءام نب رذثم نالوا یمودع ثراح یردب
 هرزوا برع ثداع بورقح نکل ر ولع هلببط وملح هرو هدکدلیا هیجوت و

 موب موقرم موب هلع هانب یدلیا بیبطت یرکسع هلجلاب نوجا تریغ مج
 لثم بولوا لوادتم هدهنسلا كرهدیک و رلیدید "رسب ةعلح موبام هلغلوا فورعم
 كلذک روئلوا برض هدنفح هنسن نالوا نيعتم و روهشم كب سانلا نيب یدلوا

 یرافلا ذاعم ههلح وبا روئلوا دارا هدنفح هسک رادما و فیربث لع یرکذ |

 ۱ تانیهح ( تاهلح ) زدیدآ a هو ( هیلح ) رد دبی ا ۱

 | ما ف نطب دوخاب رونلوا قالطا هنتغب موق هججن رب هدلح مان ءانهد هدننزو |
 ( لیلا ) ردیدآ عطوم رب هقاعف ( ناتا ) رونلوا قالطا ءرلهبن هن هدلحم |

 | هدننزو لح درح هلمال دیدشن ( سلا ) .رونید هرلکجوب هدرخ هدننزو ردیح
 | هدننزو روبنز ( موقلطا ) صیرح یا مسلح لجر لاقب رونید همدآ صیرح
 ۱ ردهنسانعمكيسک یزاغوب هدننزو هحرحد ( ةمقلطا ) هنسانعم قلح روند هزاغوب

 | امرخ لوش هلیسهینپ لعاف مسا ( مقلعلا ) هقلحیا هموقلح مطق اذا همقلح لاقب

 | هلوا شمالشب هفلوپ طن وربندهنسن نالوا هدرب ییدتب ېب وج هکرونید هنغروق |
 (ماقنلحالا) ةماقلح ةبطر لاقب و اهعغ لبق نم میضتلا هیفاد اذا ما بظر لاقب |
 اذا لجرلا مقنلحا لاقب ردهنسانعم كما كرت بولیکچ ندماعط هدننزو ماجرا |

 (ةمكللا ) رونید 4هنسن هايس هدنرلنزو رفعح و ذفنق ( مکلخا ) ماعطلا كرت

 كناح ( ملا ) داوس یا ةمقلح هبف لاقب رونید هفلهاپس هدننزو هجرحد |
 اج لوهجا ءانب ىلع الا ج لاقب ردهنرلانعم ریدقت و ءاضق هلدیدشت كجو |
 مج لاق ردهنسانعم دصق و ردق یا كلذ هل ج لاق و یضق اذا لوالا بابلا نم |

 مج لاش ردهنسانعم قمردزبف یتسهلوقم نورف و یرونن و هدصق دصت اذا هج |
 | اي اذا اذا ةمصشلا رج لاق ردهنسانعم كمرا ینغای جيا و هرج- اذا رونتلا

 نسقک بوجوک كنهود و هنخس اذا ءالا ج لاق ردهنساذعم قعصتا ىبوصو |

  هسک رب العو قح و هلج اذا ریعبلا لاحرا مج لاقب ردهنسانعم كلنا ليجعت ۱
 هبسک رو هل هاضق یا اذک هل هللا مج لاق ردهنسانعم كليا اضق هنسن رب هدنفح

 1 تجاحو مهو ةا اذا مالا هج لاق : ردهنسانعم قلوا یرورض و مهم هنسن ر |

 ردهنسانعم
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 لحرلاوح لاق هنسانعم قلواشاوب مدآ رولوا ردصم لح و مهلوقع یا مهمالحا ۱

 نالوافصتم هلبا لح هدننزو ریما ( ےلحلا ) اهلح ناک اذا سساخا بابلا نم الح |
 ملح و هدننزو فارشا رولک مالحا و هدننزو ءالع رولک ءالح یعچب روند هبسک | :

 هبهودلواطو رونید هکلزوس و هنوق و بان شمالشب هکعروب هند نالوا لوزهم || "

 بحاصوردنداهقف حاضو نب ملح ردنپاعا ملح و نيعس یا ےلح ریعب لاقت رونبد ۱

 یدجكنسح یردارب و "یهلسا نسحا ندیم نب نیسح هقادیع وا نالوایاصت ||
 ردرلثدح یزورللا میلح ن دج و دواد نب ملح و ردنوسنماک | هبلایم وم هکر دیبا

 دوخای ققشاوپ یمدآ رب هدننزو باذک ( مالسلاو ) هدننزو لیعفت ( ملعلا ) |"
 يلح هلعح اذا اماالحو اهلح هح لاق : رد هنسانعم كلیا سا هلیسعا قلشاو |

 قمریوقبویلتربا یرلکحوب لوا ندیرد شعثوا كحوب ییدید لح و حلب هماوا ||
 هلیرسک كنز ( مالحالا ) هنع لسلا عزن اذا دلجلا لح لاق : رد هثسانعم
 ءالخ اتدلو اذا ةأر لا .تلحا لاقب : رد هنسانعم قمروغوط دالوا ملح نوتاخ رب

 ندنظفل لح هلیعتف كنمزم ( مالحالا ) ردیبقل برظلا رماع ( لساوذ )
 لاش ردقوب یدرفم كنوب رولک هنسانعم ماسحا و رد هتسانعم لوقع هکر دعج | "

 لحا ردنداعسا هلی كمالو یصتق كنهرمه ( لحا ) مهماسجا یاداع مالحا ل

 هدنطسوكنهع هاف ( با ) ردرلثدحم لحا نب صفح نب رعو ىرأخلا ديبعنب
 رش و رونلوا رببعت یسهمکت هع هک روند 4بهناد هدرخ نالوا هدنخوا ینعب

 هنسانعم ریغص دارق روند ههنک هدرخ و ردیدآ رخآ تاب رب و ردیسا نادعس | "

 هنوکربو رونلوا ریبعت هغرفص هکوب هدیکرت رولوا "دن هلکغد هنسیربا لوق ىلع | "
 ثغابد یرد لوا نجف ردبا لکا بوشوا . هرابرد هکرونید هنکحوب یکهوک هدرخ | "

 رولوا مارب «شيا هلغلوا كيلد كيلد و قیریص رلعضوم یکیدلیا لکا هسئلوا |[
 لاقب رونید هناق نالوا رده و ردیعا هلیبق كجوک رب هلح و زساه ردلح یعج
 قلوا یهغرفص دوخای ولهنک راوط هلنیتعف ( للا ) ارده یا ةلح همد ناک
 هلح دیرد و هلح رثک اذا عبارلا بابلا نم الح ریعبلا لح لاقب : ردهنسانعم ٠

 ملا هيف عقو اذا دلجلا اح لاقب : ردهنسانعم كعشوا كحوب نانلوا رکذ یرلکدید

 نم رونید هنسهلوقم هود شعشوا هغرقص دوخا هنک هدننزو فتک ( زا )
 یند وب هلبرسک كمال و كنات ( ةملصلا ) ةلح قانعو لح ربعب لاقب ردهلح

 هلیصف كناح ( لا ) ردهلاح یعج رونید هی شعثوا هنک دوخای هغرقص
 الحدلجلا لح لاقب : ردهنسانعم قمریوق بویلتریا یحوب یرلکدید هلح ندیرد ||
 یدح روند هغالغوا هدننزو راز ( ماللا ) هنع محلا عزن اذا لوالا بابلا نم ۱

۱ 

۳4۹ r 

۹ 5 

  eS ce Giraیی

 رده و رددآ تعاج رب ندنسهلیبف ناودع و رونید هیزوق كکرا و هنسانعم
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 | | ( نومح ) ردامعم هل بما ساعلا یبا ن مکح هک ردیدآ عموم رب هدهرصب و

 . | هماکیب نانلوا رکذ هدننزو هبدادش (ةبماكعلا) ردبتسا لحر رب هدنزو نودج
 || هکر د هماجلا مک نورعم هدننزو مظعم ( مک ) ردیدآ قلامرخ رب صوصخم

 مکا نیت ( مکسلاوذ ) یدلبا لتف ینآ دبلولا نب دلاخ هدنسارغ نیادنرم |
 | هلیوکسكمالو یمن كناح ( رسا ) ردیبقل حایر نب یلبص نالوا یردب یفیس نب
 | ندلانمییدلبا هدهاشم هدلابخ ملام كمدآ ,نالوا هدوخوا هکر وئید هشود هلنیتضو

 | رولوا ردصم محو هیژرف یا اذک هلحف یآر لافب رولک مالحا يمجب ردنرابع |
 | هماضنم ف یأر یا لوالا بابلام الح همون یف لح لاقن هنسانعم كمروک شود |

 رد هنسانعم كمروک شود هدنقح كمدآ رب هدقدنلهلص هلیفرح نعو هاب و ابژر |
 | هح لاقب رولوا هنسانعم كمروک هدنشود یمدآ لوا دوخاپ یک رلیحهراذتسا

 | كاللا عاج هدایژر هاب كناح ( لحو ) مونلا ىف هأروا اؤر هل یأر اذا هنعو |
 | | ندرلنوب رد هبانعم وب ىد مالتحا مونلاق عماج اذا مالغلا لح لاقب : رد هنسانعم |

 ۱ .(مالنحالا) رونلوا ریبعت قمزآ شود هدیکرت ماوع هکوب هدننزو قنع رد لح مسا |
 | همونقیار اذا لحرلا ملتحا لاق ردفدایم ید هدانعم ییا هللا اح هدننزو لاعتفا ۱

 ]| ( مالحالاو ) هدننزو لعفن ( للا ) هایژرق عماج ادا مالفلا لتا لاقي و ايؤر |

 | تج لا و لجرلا لع لاقب : رد هنسانعم كمروك شود هدرلنوب هدننزو لاعفنا
 ۱ | هلمعتسا اذا ملا لع" لاغ : رد هنسانعم كلبوس بوزود اور ندنالب لو |

 | ۱ ةيابلاف ريئالانا لاقو بذاك وهو اذکب تلح لاق اذا نالف لح ساسالا ىف لاق

 | مونلا ىف یأر هلا لاق یا [ نیترعش نیب دقعب نا فلک لح نم ] تیدا هنمو
 | بژرنالی مدآ رب ینعب ابذاک ایژرلا"یعدا اذا لو یار اذا ,تغلاب لح لاقب هرب ملام

 ۲ راجودهنوغع هلیفیلکت كمردشقب هنبرب یربیتسهناد هبرآ کیا هدنرخآ هسلبا لقن |
 ۱ توت و ردورح ندن ون هقداص یایور ارز رد هبانک ندددش باقع هکر ولوا ۱

 ۱ ل نلاعتقح یهنسنییدمروک صخش نالوا ایژرلا ف بذاک سپ رولوا هلا و قحا

 | مبا ادا ینکیدلیا اطعا ؤزج یغد ندنوبن هلکلمبا اعدا ینکیدروتسوک هنسیدنک |
 [ ندنسهمندنقلخا ىلع بذک هد هظقب نوجكنا رولواهللعارتفا هلتهج وب رولوا |

 كمروتسوک و لونلمیلح هاحوک مدآ نایلوا ملح هذنناذ لو یبا ردعنشا

 لاقب : رد هنسانعم قملواط یشاومو للا فلکتاذا لحرلا ل لاق > رد ةتساتعم:1

 قوط زوب هکمروس بونلدوجو یسهلوقهکرکجو رلکوقجوجونس اذا لانا لع |
 كناح ( لا ) همحش لبقا اذا دارجلاو بضلاو "یصلا ع لاقي : زد هتسانعم |

 ردم تا لقعو ةءانا یا و هيف لاقب روتبد هغلشاو هدناسنا هلرک

 مهمات ما ] یلانعت هلوق هثمو رولک مولح و مالحا یمج نوجغیدلوا لح بیس

 | مدح
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 يا كنم ةمكح ملظعا وه لاقب ردلهعتسم هنسانعم هلزئمو هاب و ردقو ابقذ یا |
 رولوافصو هبهروس نالواخوسنم ريغ هدننزو همرکم ( ةمکحلا ) ةلزنم و اردق |
 نایلواهخوسنم تیآ هدندنک یداه كفلوم ةخوسنم ريغ یا ةبکحم ةروس لاق |

 هرزوا ییدلبا طسب هدنلئاوا كراصب رد هدنردقن اپف ةخوسنمریغ ردکعد هروس

 ردهروسجوا قرق نالوا ادا + میشهو ما هددنک ندهروس ترد یمرکب زون |

 هاب ارز ردقلوا ینصو كنهروس سفنلاب تیخوسذم ريغ یدارع كغلۇم دوخاي

 یئارقویبانک یرب رد هرزوا عون جوا خوسنم هرزو ییدلیا نایب هدروبم لحم
 هروسر نراقمهبهءارب ةروس هک ردب ورم ندنرلت فج سنا هک ردنالوا خوسذم

 بولوا خوم اینیلکب هدعب كدبا ردیا توالت هدنداعس نامز هکیدبا راو هلوط |

 املا اغتال بهذ نم نایداو مدآ نال ناکول ] یدلاق تبآ وبشا نامه نیسان |
 ىلع هلا بوتي و بارتلاالا مدآ نا فوح "العالو ابار یفتال اثلت ناکولو اثلا
 | ةخوضشلاو میشلا ] وبشا ردنالوا یاب یمحو وسنم یباتک ینا عون [ باتنم
 ا خود ىه بل [ ےکح ع هلاو هلا نم الاکن ةتبلا اهوجراف ایزاذا ۱

 هدماعئا ءروس ( تامكحلا تایالا ) یبنا رد ی یلاثم ردنالوا قاب یباتکو

 ۳ تابا ردفا ةد زوم رها لدتا رک 1 مکیر م"رحام لتا اولاعت لق ]
 لمح و هاشتم لوق ىلع ردلقشم ییهعرص عنهاو و اوا هکر دنرابع نده رک

 ردنرابع ندرلتیآ نالوا جاتح هليو ًاتاعطق یعماس هلغلوا "نیتمو مکح بویلوا ||
 شما ردعقاو هدنزعش كنهفرط هک هدننزو ثدحم ( مکحنا ) یک ءایینا صیصاقا 3
 | دیق احوتغم یفاک یرهوح ردنزابع ندمدآ ريب انشآ لاوحاو در شعرو 1

 ركح نالوا دراو هدتنیدح [ نیمکععل ةنجلا نا ] وبشا ردشللا مهو اکا [
Eییهنسانعمهفت رم .فصتم هروک هتتااورربک ردو رک و ی  | 

 هدنش رفک هلبا لتق یرلیدنک رافک کرلو لوش نددودخا باصعا زالن آو ٤

 ریما ( ےکعلا ) رلیدلیا رایتخا یغشوا لتق لاب ہرزوا مالسا ہدنرلکدلیا رییخت

 نا و ةيما نب مکع ردندلاجر ءامساو رونید همدآ نالوا فصتم ها تمکح هدننزو

 ردرل هاج هیواعم ناو قیلط نیا و سيق ناو نرح نا و مارخ نیا و هلبح
 0 ےکحردندامسا هدننزو رییز ( مکح ) رذراو ثادح رادقم یکی هات مکحو |

 0 ر تل ولخ هاو شاق نب a رع ناو راع ناو هیواضم نر نی
 | نالیغ تا هدتزو هنیهح ) هیکح ( ردرلادحم دمع ن ن ےکح یسهدازهحوعو |

 | هدننزو دادش ( ماکح ) رد هیعبا هما ٽن ةيکحو رد هیاعم هکر د هیغقتلا ]| 1 ۱

 ۱ هدننزودجا ( مکحا ) ردنطبرب ۳ ردندناقن هکردینانکلا لسا نا

 | ردنا لحر رب هدننزو نالس ( نامح ) یر اسد
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 نالواهفسنم هلئمکح هکر دلم كيکح ( ةبکحلا ) ېک هموکح ردمسا هدننزو
 ثش دنهو نامقل تنی رص تاهح برعلانیب و رد تاهثح یممج رود هل وند
 ] دیزب نب یلعو یدبا رلنوناخ ما برظلان مام تئ و سباح تنب ةعجو نسخا
 | هلبرسک كناح ( ةمکسلا ) ردرلندحهیلح یبا ن هقادبع نب دجمو هبکح یبا نا
 | ناي هدراسب كفلژم روئلوا قالطا بجا و نأرفو تّوبنو لحو لعو لدع
 | هددعنم فیراعت هاله ردذوخام ندنسانعم حالسالا دصفل عنمو داسفلا منم هروک

 | اهداجاو هاپشالا ةفرعم ینمکحنالوا ندهیهلا تافص رثکا و رلیدلیا فبرعت هللا
 لعف و ثادوجولا ةفررعم یهیناسنا تمكح و هلیناونع نافئالاو ماکحالا ةباغ ىلع
 | روکذمهجو تمکحنالوا روک ذه هدنیبملیزفت و رلیدلیا فیرعت هلینرابغ تاریخا
 یراب تعاط و رددراو هنبرلانعم لبجاو نأرفو تّوبنو لکو لع و لدع هرزوا
 | تباسا هدلفو لوقو لقعو یوقنو عروو مهفو تیشخ و نیدلاب لعو نيدو هقفو
 | كنهرمه ( ماکحالا ) یمنا ردلمعتسم هنبرلانعمما عابناو یلاعت هلارصاق رکفنو
 || هنقنا اذا ىلا مکحا لاقب : رد هنسانعم كلبا راوتساو نیتم یبهنسنر هل رسک

 ] هعنم اذا همکحا,لاقب : رد هنسانعم كلا منم ندداسف بودبا هطظفاحم یمدا رب و

 ] مالا ع هہکحا لاقب : رد هنسانعم كمردنود ندشیا رب یدآ ر و داسغلا نع

 | اذاانالف مکحا لاق : رد هنسانعم كليا عنم ندهنسن ییدلید یمدآ رب و هعجراذا

 اذا سرفلا مکحا لاقب : رذهن دادم كمروهک هح هنماجل كيآ و ديربام هعنم

 ندداسفیمدآ رب یغدوب هلنوکس كفاکویصف كناح ( کلا ) ةہکح هماحلل لمح

 | داسفلانع هعنم اذا لوالا بابلا نم امكح همکح لاقب : رد هنسانعم كلبا عتم
 | هعحر یا مکعف یمالانع هکحا لاقب : رد هنسانعم كلا عوخر ندشيا ربو

 ا ق دیرباع هعنم اذا همکح لاقب : رب هنساتعم كلبا عنم ندندارع یدآ ربو مجرف |
 [  ةمكح هما لعج اذا سرفلا ركح لاقب رد هنسانعم قفاط همكح هنما كنا و
 | مکعتساف *یشلا مکحا لاقب : رد هنسانعم قتلوا مکحو نيتم هنسنرب ( ماکعتسالا )
 ۱ هبهنسنشلواراونسا و نيثم هروک هننايب كمابش هکربد حراش انقتم راصف هنقنا یا |
 هل رسک كفاک هنبلا هلغاوا مزالیلعفاربز رد اطخیرللوق مکعتسم هلاک ق كنهماع ۱

  ینرلهکچ ولفرط یا ندشاب كنق تآ هلاحف ( ةمکسلا ) ردمزال قلوا
 3 هفلح یا هدنراتسوا رد رللوق ولفرط ییا كک هک رونید هرومد ندا هطاحا

 كنیکرید رولوا هقلح ییا ید هدنرلتلاو رارروجک هرلنا ینرللوق تكفلشاب وولوا
 | هنمدقم كيب دوخاي كبزوب تمدآ ناسنالا ةمكحو رارروجک اک | ینلوق ییا
 ۱ هاش یا اذک کج لاعب ردلمعتشم هنسانعم لاحو ناش و او رونلوا قالطا

 اإ ةتاسلاذکح برت لاق ردنرابع ندنککا كنق نویق هنلانعلا ةمکحو هاو "
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 زر هنسن وش هکردسا هنسانعم اضق هلبعع كناح ( کا ) ردریفح یر
 رد هوش هنسن وش رولواردصم هموکح و مکح و ردماکحا یعچ ردنرابع کا

 هيلع مكح لاقب !: رد هنسانعم كما قليضاق هلتموصخ لصف و كليا اضما ويد
 اذآ ےب مکح لاقب كلذک و هب هبلع یضق اذا لوالا بابلا نم ةُموکح و اج یالاب

 لصف یکهموکحا رولوا مسا ۳ و ادوات ندنسانعم عنم و و لصف و ىضق

 یعچ ردقحهلوا یضاف هکر د هسک ندا مکح دانا ( الا ) هشسانعع تموصخ

 هک برع ماکح ناک هدهیلهاج نامز و مکسلا ذغنم یا مین عاحوه لاقب رد ماکح
 0 هر صاختا یدبا ذفا و لیلا روتسد یراتموکح هدننعع هدام ره كران

 نشاخ نب ةعيرو سباح ن عرقا و هرارز نب بحاح و ینیص ن مکا ردنرابع
 و برظلا ن ماعو یدبا یکاح كنسهلیبق مین رانوب هک رعط نب ةربعضو
 یصافو بلاطوا و بلطلادبع نالواشیرق کاح و رایدباسیق "هلیبق اح هلس نب
 هنانک کاح و راذح نب ةعير نالوا دسا ؛هلیبق اح و هئراح نب ءالع و لئاو نب
 هلنتعتف ( مكحلا ) ردلفون نب یلس و هيما ن ناوفص و خادشلا ن رب نالوا
 هعج و درفم و ردغلبا ندکاح مکح هروکهنناب كحراش ردهنسانعم عاح ید وب
 وا ندباکعا دارم هدقدنلوا رکذ نامکح هلیسهغیص هیئت و یبثنا رونلوا قالطا
 یسوموا ندنفرط ىضت رملا ىلع قلاب ماما هکردضاعلانو :ر اع تالا سوم

 .همدآ ریپ شمروک نوک واشاب مکح و ید راششوا نیبعن ورع ندناچ هبواعم و
 یرکیو ردیعسا كنهکلوا رب هدنیلفا نعو نسمیا مکحلجر لاقب رونلوا قالطا
 هدشننزو هلعافم ( ةك اصلا ) ردیرلعسا نیئدحم ردق زونوا و مارک ةباحص رادقم
 :ردهنسانعم كلبا هعفاره بوداتوعد هنروضح اح یعصح مدآ نالوا یعدم

 یدآ ۳ هدننزو لیعفت ( کھلا ) هععاخ و هلا هاعد اذا کالا یلا هک اح لاق
 ساقلا و صا یتسلنا بت هلی ساضتقم بودا ذاا قح هدننعص هدامرب

 بصن ةيرورعلا کس و مک نا ها اذا مالا یف هرکح لاق ۰ : رد هنتسانعم
 جراوخ ندبا و ینب هنیرزوا ههجو هللا مرک یلغ ماما هدنصوصخ مکح
 ماما اا مکح بصن ردنرابع ندنرلعد هللا الا مکح ال كنه رورح ةشاط

 كجا عنم ندداسف دا ر ےک و ریدلیا جورخ هبا هدف ااا حا

 ہم ندنهاولد و دا یدآ رب و داسفلانع هعنماذا االف ےکح لاق : رد هنسانعم

 لاعتفا ( ماکتحالا ) دیراع هعنم اذا همکح لا : رد هنسانعم قلق مورحم و
 االف مکح لاق : رد هنسانعم قلوا ۳ بودا لوبق TE كمدآ رب هدننزو

 ذفا یمکح هدهموکح دام تک اح هدننزو لعفت ( کهن ) هیف.مکتحاف مالا
 است ةموکحالا ) هیکح هبف زاجاذا مالا مک لاش : رد هنسانعم قلوا

 7 227۳ ی ا REK) تع س ہم م م م



 ات نت ك. 1

4۴ 

 هکروللوآقالطا هنغوبف كنهطروع شببلاماطح و رونید هثسبتریف كتهنس یروف

 هکروئلوا قالطا هبههظعم ةبمک رجح هدننزو ربما ( مبطلا ) ردیسبتنرف دارم
 || رونیدهنراوبد كيآ لوفیلع ردحرخم ندشمش تب ردلح نالوا هدنسیلاعن بناج

 ۱ هدربسشت وب راشب و ردن رابع ندنسام مها را ماقم و مز هللا نکر دوحاب |

 ندچهاربا ماقم لوقلع و رولوا ینیام كنیدرد هکرایدلبا هدایز و من ید یر |
 | هج راو هبهاربا مافم كني باب هلا دوسا نکر دوخاب ردلحم هجراو هتي باب |
 | هداروا هبلهاج لها و رارولوا رسکتم و جدزع نوعا اعد هدنآ سان هکردبنیام |
 ۱ روئلوا قالطا هناب شلاف ندهنس نصکیطح و یدبا راردبا دهاعت و فلاح اعم |

 | (موطاحاو) هليو ىف كناح ( ةمطحا ) ردندنیعبا هدننزو رییز ( میطح )
 | ةدیدش ةنس یا موطاحو ةمطح مباصا لاقب روئلوا قالطا هلقلتبق و قاروق
 | ماعطلا موطاح من لاقب روند هبهنسن اراوک یجردتبا مه ییاعط موطاح و

 | هدننزو دادس ( ماطحملاو ) هدننزو روبص ( موطلا ) موناهلا یا ا
 | هدننزو هزه ( ةمطحلا ) رونلوا قالطا هنالسرا هدننزو ربنم ( مطحا و )

 || یرهنسن یرلقدارغوا رونیدهنسیروس یک و نوبق قوج و هنسبروس هود قوچ
 | رب لوفیع ردندنساعا منهج و رونید هشنآ ولتدش كبو نوجمرلکدلبا مطح
 لوش و یدنلوا قالطا نوهکیدلبا رک یرانانلوا اغلا هورد ردیسا كنسویق

 برضو رحز هل دش یییئاوم هکرونید هنابوج لدکنس زسنقفش و زستجم |

 هدننزو درمص رونپد خد طح اکا و هلوارروک بوربق بوتاق هنبرب یرب هثرهدبا |
 اهطعب مشب ةيشامل مولظلا ىعارلا یا [ ةمطحلا ءاعرلا مش ] ثيدملا هنمو

 | قرلوا ۳ بر هلترابع لثلا فو یرهوج هلفلوا ج ثيدح وب و شعب
 | ىج نالا ۰ ردلکد قفانم هفلوا لثم قلواثیدح هکربد مجرتم رد یهو یسلتا دارا

 | هداصقتسم یرمشخز و ردح مصم یفیدلوابورضملثم هدهبابن تح یک« سیطولا |
 ۱ ۱ رب یجهرز راشبا هرز اماد براح نب ةمطج ردندیماسا همطح و ردشلنا تد

 | نیمو یوق ندبا رسک قفویس دوخای ردیوسنم اکا تایمطح عورد یدیا مدآ |
 | ( سلب ) رونلوا قالطا هراهرز یغآ ولنا یرلهتفاب دوخاب ردکعد راهرز ۱

  هبش ق هدننزو فنك ( مطلا ) ردیدآ تلعرب صوصخحم هنغایا باود هلنتعف |

 ؟یش لاقب یک رلهنسن كروکو دغاک ییاطخ رونید هثیش نالوا رونافوا بولیریق |
 ۱ RAR وو ردنطب رب هدننزو هماغ ( هماطحوتب ) هسفنف رسکتمیا مطح

 | نیجرکوک هلیئوکس كفاقو یضنف كناح ( مقخا ) ردها همجعم لوا هکردیربخ |
 | | كناح ( ناجا ) ردشوق رب هقشب هببش هنیجرکوک لوقلع رونید هنشوق |
 | ره رونلوا قالطا هنیراقریوق ندنرافرط نولوط كرازوک هایسهیب هبننتو یصق |

 یر



 یدوحو نیلاقیرلتا كنسهدوک هدننزو طبالع ( جاضحلاو ) هدننزو جرز هل
 ملا ظباغ یاج یا میاضح و مجضح لجر لاق  رونید همدآ زسقشقب قلصت
 كلبا اطخ و نحل فلاخم هبهیرع هدنمالک مدآ رب هدننزو هحرحد ( ةمرضحلا )
 نح اذا لجرلا مرضح لاقب ردنرابع ندکلیا ملکت هلا ن اباد هکرد هنسانعم

 لحرلا مرضح لاقب : رد هنسانعم قمریوق بویوص یتغوبق كحاغا و همالک ق

 مرضح لاقب : رد هنسانعم قمروق بوکج ینشپریک كباب و رجلا ءال عزتنا اذا
 هطلخ اذا همرضح لاق : رد هنسانعم قمردشراق و اهربتوت دش اذا سوقلا

 هنباققایا ولقشقی هحوبا یسوباب و هجصرویس یوا هللا هد دشم یای ( ییرشلا )
 ردیوسنم هنرهش تومرضح هکرید حراش نسلم یا "یرضح لعن لاق رونید
 هنکل یا ةيمرضح هناسل ق لاق روند هتنکل نالوا هدناسل ( ةمرشما ]
 شلنا كاردایالسا و هیلهاج هکرد هنساتعم مرضخم هدننزو جرحدم ( مرشعلا )

 هنرهش تومرضح ( نویمرضلا ) مرضخیا مرضحرعاش لاقب رونید هرعاش ||
 توم رطح لصالا فو روند ید 4م راصح هدنعج ردراهسک نالوا بوسم ۱

 لآ و یضاقلا میعن نب ريخ عاج همراضح نالوا نکاس هدرصم بولوا ندنرهش

 سنو نب دايز و رباچ ن ورع و نایلس نب ثوغ و جرش نی ةوبح و هعیهل ن

 لیهک نب ةو مع نب سوا همراضح نالوا نکقم هدهفوکو ردرلثدحم مان
 هدشارق هک ب وقعی هرصب "یرقم رلندبا مارآ هدهرصبو ردیرلراس و نیطم و
 ریبح راندیا رارق هدماش و ردتعاج هقرف رب رتاس و دجا یردار و یدیا داوج

 نب ریفع و ظوفحم یردارب و همقلع نب رصنو هم نب ریثک و ولغوا و ربعن نا
 "یرضطا نب ءالع هدنس هرمز ءالع مالعا و نویمرضلا ةزج نی ىح و نادعم

 ) مطحلا ) ردرائ دم یسهلج كرلنوب دجا ن "یرضح و نالجع ن "یرضح و
 هفمربق یبهنسن یروق لوقیلع ردهنبسانعم قمربق هلیئوکس كن و یصق كناج
 صاحوا هرسک اذایناثلا بابلا نم امطح هبطح لاقب رولوا قغافوا هکر دصوصخم
 یتعمب همطح لاقب : رد هنسانعم مطح ید وب هدننزو لیعفت ( میطحتلا ) سبایلب
 ردرلعواطم هدننزو لعفن ( مطحتلا و ) هدننزو لاعفنا ( ماطحالا ) هبطخ
 ظیغ همدآ رب مطص و رسکت و رسکناف, هرسک یا مطح و يطحاف هبطح لاق

 نالف رطح لاقب ردذوخام ندنسانعم هیطح رد هنسانعم قلوا شتآ رب ندهنیکو

 هبهنسنشاریق هدننزو همام (ةماطحا و) هل رسکكناح ( ةمطحلا ) یظلت اذآ اظیغ

 همطح و كلذ نم طحتامیهوهنماطح هتمطح اذهلاقب رونلوا رببعت قربق هکروتید ||
 ءارحالا رابتعاب مطح ةدعص لا هنمو یک رکو هرسک ردیطح یعجج كنظفل ۱

 هدشنزو بارغ ( ماطلا ) یدنلوا فصو هللا عج هلبرابتعا یورج ره ینعی
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 قلمهخو تبارفو مر و ردهنسانعم تمرح و ماعث و هدهعو روند هتروم
 مرش ندساب هدننزو ربا ( میشلا ) ةيارف یا ةمثح امن لافي : ردهنسانعم
 لمفت ( منه ) مشنحم یا میشح لجر لافب : رونبد همدآ نالوا ردبا ایحو

 لوقت ردهنسانعم كليا یاکننسا ندهنسن ارنسا رب هلیبنس ءایضسا ندفلخ هدنزو

 يحاص مان ءابح هلنینض ( مشلا ) یبصساو ۹7 مذنا یا هتم مشحم ال یا

 فح ) 0 ءابملاو وذ یا لاق : یدرغم رونبد هرامدآ

 ما مصطا ) ردندلاجر ؛ هو (Es هل رسک كناح
 مصح لاق : ردسوسح هبنسق تآو لوق ىلع ردهنسانعم قلهطرش هدن زو

 ) E سرفلاب ص اخوا طرمض اذا یناشلا بابلانم امسح ةأرملاب یا اپ

 ۳ طورش یا موصح لحر لاقب :رونبد همدآ ناغروسوا هدننزو روبص
 یبهطرش هدننزو ءارج ( ,ایمطا ) روند هنيراشاط لفح هدرخ هدننزو راما

 ؛| لاقب : ردهنسانعم یقلربق هدننزو لاعفنا ( ماصحالا ) رونید هبک قاق

 كوي كکود رومد رابجرومد هدننزو هسنکم ( زیصحا ) رسکنا اذا 2

 هدننزوچ ریز ( مرصطا ) دپدحا ة هقدع یا ٌءيصحاپ هب رس لاش روند هن

 همدآ یرج و لیخ تباغب و روئلوا ربسعن قروق کروند هبامرح هنر ما ۱

 یند اکا هکهجفدلوالشب زونه روند هنسهنرک ادتا كمزوا كلذک رونلوا قالطا
 كمروس هندب یککرک هدماج ینفوهم كنشعروق هدهکلوک رونلوا ریبعت قروق
 هدنسوسصخ دب ربت و تیوقت یدوحو و مم هن دح هفصح هدندب هدنف رظ هنس لوا

 هرصطابولدلا جرخالاق رونید هلکنچ قجهرقچ هغوق ندوبق مرصح و ردعفا
 هنشبكنجاغا رال ناب و رونید همدآ رودو و ولدلا اب جرخ قلا ةديدحلا یهو
 كروغ و رونید هنیرتک نابلوا ینبحالص هلوانن و لکا كنهنسن ره اقلطم و روتید
 رسپ و ردب هک ردبیع یدلیا ثیدح تبیاور ندقداص "یمرمصطا مرصخا نب

 ةادا فاکو روند هغروق هدبسراف ید هروغ ارز راشمالتروق ندکلهتخا

 Ce رد دوھم قو هرو هجزجب ات ودرینصت ۱

 ۰ تا ) هنسانعم بارت رونبد هغاربط هدننزو جرز ( ۱)

 کوب کش یاو ار رقم eR 9 اهاریتوت

 و E 0 لس یی a ادا لیلا مزه لا رج هام

 بويعا وط ندنریثان كغووص و م ضخیم رمح رعاش لا یک دیبل رونبد هرعاش ۲
 دربلا :دش نم عمال قرغتم یا مرصحم دز لا رونید هنغاپ « ا

 همنیعم دانم (یچ
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 هکلیاهدبع ر هلکم ردتشیا زوس یغحهلوا هدرزآ بویعلشوخ هسک نالوا یدشنم | و

 قفانوا ندمدارب هدننزو لاعتفا ( ماشنحالا ) ردتغل هدلیط كناح هدنو روید |

 كنيش و یصف كناح ( مشلا ) یبعسا یا هنعو هنم مشتحا لاقب : ردهنسانعم |[
 بایلانم امشح هعشح لاقب :ردهنسانعم كلبا راسهرش بوردانوا یمدآرب هلی وکس

 عاعسا مالک قحلوا هدرزآ بویفلشوخ یدآ نالک هننای هسکرب و هلجخا اذا یناثلا

 اذا یناثلاو لوالا بابلانم اعشح همثح لا : ردهنسانعم كليا هدير هلیعینشتو
 هعنح لاقت : ردهنسانعم قلراط یمدآر و هرکیام درب سلب هيلا سلح نم یذا

 اعم هلبا مثح هلبرسک كنءمه ( ماشحالا ) هبضغا اذا عبارلا بابلانم اعشح
 ردهنسانعم قلراط هلنیتعف ( شا ) هعنح ینعم هعشحا لاق :ردفدام هدهالنآ ||

 درفم ندنظفل ماشحا مثحو بضغ اذا عبارلا بابلانم امثح لجرلا شح لاقي
 وهلاقب : روند هثثش نالوا فولطم كمدآ رب و رک ذبس اک هنسانعم هعشح رولا

 هعشح لاقب : ردهنسانعم ققلراط یخدو هدننزولیعفت .(میشصلا) هتبلطیاهشح
 كنز ( ماشالاو ) هلاصف ( ةعشطاو ) هدننزو هرمت a هبضغا اذا
 یراوعمهو دیبعو لها كمدآرب یکبابساو بلس ردعج ندنظفل مشح هک ایعف

 ید ند رایه بونا نترهق تامدا نوا روند هنناقلعتم و E یسهلوقم
 مشح نالوا یدرفم كماشحا هدنو و رلهلوا ردا بضغ هنهاوخدن و هتسادعا

 هتعثحو هتعن نم وه لاقب E ىلصا ردصم رونلوا قالطا هعجو درق»
 و ةربحوا لها نم هل نوعی نذلا هتصاخ یا هیشح و هماشحا و ا

 هنسهفاط یک رد ججرتم رونلوا قالطا هنساب رقا و مصح و هنلابع كنيشک |

 ماشحاو مذح گلاب ردم هني رلقدلوا هیوا هل رلتاقلعتم و موق یربعت نیشن 7

 هرکصندکدلک تفاصحتو لازه هدوجو هدتنزو دوعق ( موشلا ) رونید ید |
 اذا یناثلا بابلا نم اموشح لجرلاےشح لاق : ردهنسانعم قمتوط زوی هغشواط

 و بونلناج هلغمالتوا بولوب رباج هدرابب لئاوا یمسق هادو لاره دعب لسبقا |
 هنم تباصا ىا عیرلا ل"واف ةبادلا تعثح لاقب : ردهنسانعم قملواط بونلنراقا |

 لوقت ردهتنساتعم تعا: لکا شن یئزج و ابنطب مظع و تعلصو تنسف اثیش |
 مشحام لاقت ۶ 0 ردهنسانعم قلو راکش زمحات د ًایصو لک اام یا انماعط نم مشحام

 اذا لجرلا شح لاقب ۰ ردهنسانعم قلوا هدنامرد بولیرو و هباصاام یا دیصلا

 موشحو ی ن زد ل ردهتسانعم قمرترو بول رب و و

 كمدآر هدشزو ءامرک ) ءاعشطا ) رود هب هست ییدلیا بلط كمدارب یک

 هرانامتمو ردیعج كيشح هکایوک یناربج ییا یئامشح مه لوقن رونید هنبراوشموق
 كنيشك هدشننزو هفرغ ( ةعشطا ) قفايضالا ىأ ءاعشح هی ىف لاق : رونید

 فست

۰9 
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 قرعلا بح لاقب : ردهنسانعم قلغاد نوما كمکيد یناق بوسک یرمطو هعطف
 هنسانعم كلبا هلازاو عطا هلا اود ینا رو همد ليسب راثل هاوک م همطف ازا

 منم بوپمرو یهنسلر ندهسکرو ءاودلاپ هعطق اذا هادلا مسح لاقب : ردلصتسم

 مسح لاقب : ردنرابع ندکمامریو نکرروط بوریو هکر دلمنسم هنسانعم كما
 نالوا یمطف ثعاب كنهنسن رب هدنزو هجم ( ةصا ) هابا هعنم اذآ *یشلا االف
 نیکسک هدننزو باغ ) ماسحلا ( هعطش یا ءا دل هس ا زده لا هنمو روت دهثیش

۳ 

 | ؛روئلوا مطفو برش هلبساروا ردبرب ملاچ هکرونید هنبزغا لوق لع روند همق
 یلابللا ماسحو هب برشي یذلا هفرطوا عطاقلا فیسلاب یا ماسلاب هر لاقب
 | (ماسحالا) ردیعسا لجررو روئلوا قالطا هبهلبل نالوانوزوا كب ینعی نالواهماد
 (موسعلا) عطقناف هعطقیا مسحاف هیسح لاقب : ردهنسانعم كيسک هدننزو لاعغنا

 روید هبيص نالوا انفو دب یسادغ و رونید هبیص نالوا عوطقم ندعاسر
 | ربو موش یا موسح هبف لاقب : روند هفلزوسروغوا هلی كناح ( موسحلا )
 | اهوسح لملاق مسح لاقب :ردهنسانعم قعشاچ هلبهجو نامدا بوکح كما هشبا

 عبس ] یلاعت هلوف و ردهنسانعم عطاق هکرولوا عج ندندنفل مساح و هيف بأد اذا

 ما اواهلهانع ربا مستقلا موسحلاىلابللا وا ةعبانتمىا [ اموسح مايا ةيامو لابل
 زدذوخ امندنل وف ةبادلا تمسح یمانعمعباتنهروک ناب كح راشكاذکی ات وةفصلابموسح
 ینا یانعمو ردشلوا تک اسندانعم وب فلومنکل اہک نیبتعبات اذا ی ادلاتعسحلاقب
 ردندنسانعم مۇش هکیدلیاریسفت هلاتاسحم نیربسفم ضعبو ردندنرلانعم عنمو مطق

 | رایدلیارابتعا ردصم ینلتفل موسح رلضبو رلیدلیا لج هلاصيتسا یعطق راضعب و
 سمرص كنموق داع هکیدیا زوج مایا هروب مایاو رلیدید ردبوصتم هرزوا تیلع
 یفوک هبنشراچ ربوا بودبا ادب ندننوک هبنشراچ رب ردنوک یرلقدلوا دابرب هلا
 همدآ ضا هراق ولهدوک یربا و یو هدننزو ناغمر 1 ناعسدطا ( یدلوا مات

 | هچت هدنآ ردبسا كنرا رب هدهداب هلرصق كفلا و یرسک كناح ( یسح )

 (مسح) روند هنسهلیبق ماذجو نلوا یلاخ ندزون السا هکردراو رلغاط تسکوب
 (ةیناسا) رد یولن ةماسنی ثراطانب ةعير نبا مسح ردندیماسا هدننزو رفز
 هدننزو قنع ( مح ) ردبسا كنسرف "یلکلا ثیرح نب ذيج هدننزو هیارغ
 ) ینعدا ( ردیدآ عضوه ررب هدنن زو DEAS ےساحو هدننزو دره محو
 رعشلا ربثک یآ مسح لحر لاقب : روند همدآ وللبف قدب هدشنزو "یر
 بولیزوب ندنغیدنانوا هکهلوش رونید هغماتوا كي هلنرسک كناح ( فعلا )
 مدآرب هعشحو ضابقنالاو ءايملا یا ةعشحانم ینذخا لوقت ردعاوو هلوا رولاف

 ۳۳۲ کک ے وا سک
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 هدننزو هفرغ ( ةمرلا ) یدیشلوا راوس هنآ لوا یخ هدنسازغ رد كلذک

 هلنیت رولک مزح ىج نوحجغیدنلغب ندنسهئروا روند هئبش تمد رب و غاب رب

 كراهسك مان كتاف نإ ةلظنح و فنحا نإ ليساو مزه ىهو ةمرح هنم تذخا لوقت
 هدننزو هسنكم ( ةمزحلاو ) هدشنزو ربنم ( مرحلا ) ردبسا یراسرف
 هنغادرغب قحوج و هئالوق هدنرلنزو هباتکو باتک ( ةمارلا و مارا و )

 یراخ ماما هکرذنلا نب میهاربا و ناف نب كاحضو رونید ءراهنسن هلوقمون راسو
 مكحو ردراثدحم نویمارطا كللادبع نب نجراادبع نب ةبش ركب وبا و رديخش
 رد رلیعبا جا رد نب مازح كلذك مارح ولغوا و ردها یردب ویسیدنک مارح نیا

 (مزحالا) ردرلئدح یذمرتلامازح نب یسوم و لیعسانب مارح و ماشهنب مازح و
 ناسنا ولنراف و ولسکوک و رونید هطرا عفترم دوخای ظیلغ ید و هدننزو رجا
 سرفو لجر لاق ردنالواقصاب ینراق و یسکوک هکردیلباقم مضها رونید هناویح و
 لاق روند هئالوا ویب یروکذم وضع ییدد موزبح و مه الا دنص یا مزرحا

 لهد نب مزحا و ردیعسا كنسرف یلسا ةسيبنو موزيلا میظعلا یا مزحا لحر
 ندب رع قارشا و روصنم ن دابع هرصب *یعاق ردندنلاجر كنبسن یّول نن ةماس
 بونلپ وط هنسنرب هدننزو زازبعشا ( ماز زحالا ) ردندنلسنكنا نیحرلاود هللادبع
 ر رو راک او عقجا اذا ىشلا مز ورحا لاق : ردهنسانعم قلوا جابوط قصعع

 نوغلوط كب مدار و ظلغ اذا ناكملا مزوزحا لاقب : ردهنسانعم قلوا ظيلغ

 "یلتع ملو نطب اذا لجرلا مزوزحا لاقب : ردهنسانعم قلوا ولنراق قرهيلوا
 قینع هک ردهنسانعم قلوا نوغنوط یسکوک كناویحو كناسنا هلنيتعف ( مرحلا )
 هردص ىف صغ اذا عبارلا بابلا نم امزح لحرلا مزح لاق : رددوم یشن

 هدننزو بازحا ( مارحالا ) رونید هرودو هلیم دیدشتو هلنيتمض ( ةمرلا )
 رولوا مرح یدرفم ارهاظ .هبازحا یا هما رحا مه لاش : ردیفدارع و

 اما ردندنیع تالک یک كنا و هدننزو هللاو یرح ( هلاو یزح ) یک برح
 نیدلاداع همالع رونید هبیجالوق هدننزو داش ( مارا ) ردندلیبفو یخد هلاو
 ردندیماسا هدننزو هتیفس ( هعرخج ) ردندنرخانم ردیوسنم کا هک ییارلا

 یل نب ةماسا ونب نایح نب ةعرحو ردندنبسن یسلیبق هلسیج برح نی ةعزح
 تیاور هعوح نب ةرببهو هعرح نب ریز و ردهدهعاضق دین نب ةعْرحو ردندنیست
 (ناتنیزلاو ) (ناتمزملا ) رد دج كنهدابع نب دعس هعرح وبا و رلیدلیا ثیدح
 هرکیدکیاضعب و ردهنیز كنبربو همزح یمسا كنیرب ردهسک یکیا ندنسهلیبق هلهاب

 كناح ( محلا ) ردیعسا فورعم لبج رب هدننزو رفعح ( مرزح) رونلوابیلغت
 ۰ اذا یناثلا بابلانم اعمح هیمح لاق : ردهنسانعم كمك هلنوکس كنيس و یصق

۳ 

4 



۱ 

۳۳۹ 

 هب شوک هدننزو رشعح ) مسرطا ) هنسانعم توم رونيد همولوا و «نسانعم

 (خارلا) ردیذآ * عموم رب هدننزو رفعح هلفاف ( مرح ) هنسانعم هبواز روید

 روند هباپ ون لرف یرلفداپ وب هشرتو همصتو رونید هب هلسوکو نان هلق اح !

 همو# ( ةموزملاو ) هدشزو همارك ( ةمارطاو ) هدننزو مرم ( مرحلا )
 هلبهچو ماکصسا و ناقلا بودا طوبضم ینروما هلثیورو دشر امناد مدآرپ هدننزو |

 دم بیام تورج بانجو امرح لجرا مر لاب :ردهتمانمم قاوآرقوط
 مزح ردندیماسا مزحو مزحو مزاح وهف هفئلاب هبف ذخایاو مالا طبصد ناک اذا

 نب دېم وا و ردندنیعپات عب "یعطقلا مزح یا ن مرحو ردن دباصا ۳

 تنیربش هبطرف هدسلدنا روهج مزطاوبا و ردفورعم تاذ یبحاص فیناصت مزح
 جا و ردهيياحم ردهمطاف تخا هک سبق تش همزحو یدیا یشر

 بوکچ مکح یهنسنرپ رولوا ردصم كلذک مزح و ردیعسا یزیف لرعاش مان
 | كج نالوق ههاد و هدش اذا یناثلا باپلام امزح همرح لاق هنسانعم قلغب
 هنعرا منیم دوخاب ظیلغ محو همارح دشاذا سرفلا مزح لاقب : رد هنسانعم

 هلن ربصبو دشر اماد ردلعافیسا ندهمازرحهدننزو ریما ( معزیطا و مزاما ) روند
 یعچ تمزاح روند همدآ نانوط هلبنهح ماکیتسا و ناقنا بودبا طوبضء ینروما

 ردندپءاسا مزاح و یک ءامرک رد ءامرح یعجج كعزح و یک هبتکو بتاک ردهمرح
 ميهاربا نب دج نب دجا و ردفیناصت بحاص یزاطا یسوم نب دمع رکب وبا ماما |
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 بوسنمو مازح نب ۾ مزاح و هل هزح- نب مزاح یبا نب مزاح و ردندحم یزاطامزاح نا

 كب هکاردا ییداعس نامز ردیعبات مزاح یبا ی سیف و رد رلهباعت مزاح قرهبلوا

 قخاط نالوق و قچای نالوف ههباد هلک كنءم ( مازحالا ) یدیا بیرق
 هدننزو لعفت ( مزجللا ) امازح هل لعج اذا سرغلا مزحا لاق : رد هنسانعم
 نالوق هنلب : مدآ رب .كاذک كماكج یالوق ڭنەباد هدشزو لاعتفا ( مازتحالا و )

 | ببلت اذا مزنحا و لجزلا و سرقلا مزح لاقب : رد هنسانعم قغاشوق قاشوق 5
 نه روتند هنسه روا تنکوک-لوق لع روند هسکوک هدننژو ریما ( عزنا )

 :ردهنسانعم مزح هدننزو موصبق (موزبلا ) هدننزو بتک رولک مرحو همزحا |
 ندرلقسافو یغاشا ندسکوک هکرونید هنسهرئاد هروج بج كنراق هلا هقرا هدندب و

 | ندتفرط سکوک هللا وکیآ نالوا هدنفرط كروب لوق ىلع ردیسهرئاد یرقوب
 | دوخاب ظیلغ و رولوا رب قحهریدشواق سکوک هکرونید هرب نالوا رئاد یوقلح
 حراش ردیعما یراسرف تانبرلتمضح مالسلا هيلع لیربح و روند هنحرا كسموت
 هکمروک ندرح یییموم ترضح رونلوا قالطا ید ةويلا سرف اکا هکرد

 كاذک

 یدیشلثا حرط هننروص لجم و ذخا ندنبارت یفایا كنا یاس یدیشلک بون |
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 روم ندهسک ما فدص نالوا یردب نطب یتیدلوا!یبنم كتوم رضح ردیسا

 ( مرحا ) یدبا ررید ید موذجا و ماذجو مورحا اک او یدلبا دلوت مرح |[
 رع ( رح ) ردندهیلهاج یادمهلا ةربه نب مرحا ردنداسا هدننزو دجا |

 ردندنبندحتاقن "یکتعلاهراعنب «یعرحو “لمسقلا صغحنب ؟یرح ردنداعسا هدننزو
 هرغص هدننزو ردیح ( مریلا ) ردفاک الا روک ذم نا هلنیت ( مرطاوا )
 اما هدشننزو  هللات 1 ی ( هللاو یا ) ردهمربح یدرفم هنسانعم رش روند

 یجر هدننزو روبص ( مورا ) ردندهییسق تالک برعلا نیب هکردندنلیبف هللاو
 هصاتعلا یا مورح ةقا لاقب : رونید هبهقا نالوا زلوا هبک اعطق هلغلوا قئابق
 ینعی لقع هل یا لقع مراحم وه لاقب هنمو ردهنسانعم عئام ( مرالا ) جرلا
 و. رددشلبق ةغیطق درح !رهاظ و ردعنام ندرلازسا کردا لماک لقع
 مراح هکرد ججرتم یدبا یناریگحو یحاص ةاج ریش "یرالا شکت نب دوج
 هیاصس .( ةيمارلا ) رددآ هدکتهریغص "هدلب ر هدهفاسم هلحرم ییا هبلح

 جم بم ی حرم
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 هندروب تیل نطب یوبص هکردداو ییا هلرسک كناح ( نامرلنا ) راو

 ردعضوم رب هدشنبنج هلرض یج هلبرسک كناح ( ةمرح ) رولوا "بصنم
 ( نامرطا ) ردیدا نصح رب هدشنبرف هولمد هدنم هلبرسک كناح ( نامرح )
 رلزرلیا تابنا هنسن الصا هکرونبد هراهبت كجوک زار هلیم دیدشت و هانیتعف
 رب ندنرضاح لبج ما یلس ندنلابج یسهلیبق "یط هدننزو هدعفم ( همرحم )
 هدننزو رهوح ( مروطا ) ردقجهلوا عموم قجەراو هیوص هکردیمسا رشح
 تماصلانم ریثک لام یا مروح هل لاق : روند هریک لام ندقطاو تماص

 هرزوا یرب یرب بورکسوت وریک یرلهود هدننزو هحرحد (ةجرطا ) قطانلاو
 ( ماجصرحالا ) شعب ىلع اّبضعب "دراذا لبالا جیرح لاقب : ردهنسانعم قلیوط ||
 :ردهنسانعم كنا عوحر ندنا هرکص بوداهدارا یشیارب هسکر هدننزو عاقن رفا |

 یرب یرب رلهود دوخای سانو هنع عجر “مث مالا دارا اذا لحرلا مج رحا لق ||
 عقجا اذا لبالا وا موقلا مج رحا لاقب : ردهنسانعم قعثقص بوسالپوط هرزوا
 رونبد هریک ددع هلیسهینب لعاف مسا ( مج رها ) اوجدزاو ضْعُب ىلع میضعب
 مدرح لاقب : ردهنسانعم كلیا كلوکنوا هدشیارب هدننزو هحرحد ( ةمدرلا )
 : ردهنسانعم كلبا نیرفن و تنعل هلا هم یاز ( ةمزرطا ) علاذا مالا
 ءالماذا ءانالا مزرح لاقب : ردهنسانعم قمردلوط و هفعل یا هللا همزرح لاق

 ندارعش و ردیسا هودكکرا روردهبرقرب هدنبرقندرامهدننزورفعج ( مزرح ) |
 روند هبوغآ هدنرلنزو عدغضو جربز (مسرطا ) ردیسا كنبردب لک بلغا |
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 یسانا روکذ هدنیدح و ردتفل ید همرح هلاضف هدنوب و لسغلا تدارا یا ةمرح

 أ
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 | نيذلا ] ثيدحلا هنم و ةبابلافو حراشلا لاق یدشلوا لاصتسا ىد هدنفلنغزیق
 | سپ عاجلا بلط و ةلغلا میکلاب یهو [ ةمرلا مهیلع ثمبث ةعاسلا مهکرشت
 (مارعسالا) ردبنفس اب "لذا روک ذمفسو اربز رولوا زاجم هدروک ذم ثیدح
 ثدارا اذا ةبلکلاو ةبئذذلاو فلطلا تاذ تمرعسا لاقب : رد هنسانعم مارح

 م"رحو هجم اود و هدعفلاوذ رديعج كمارح هكهلنيتمس ( مرا ربشالا ) لصفلا
 یلاتق هدهروک ذم روبش یلها هبلهاج ردهعبرا روېش ترابع ندنرلبآ بحر و

 | بجر وهو درف ةدحاو ةعبرا یهو حراشلا لاق یدیا رلشللا مارح هرلیدنک
 هلیع كناح ( ةعرطا ) م"رحلاو ةجاوذو ةدعقلاو یهو درس ةئالثو

 نایلوا لالح یاهناو حسف هدننزو هزمه ( ةمراو ) هلنيتض ( ةمراو )
 هنمرحو هتمرح كېن نا كب قیلبال لاقب یکیسوماو ضرع كنيشک رونید هثبش

۱ 
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 | یا هنمرح ف وه لاقب : ردهنسانعم تمذو هدهعو هکابتا "لحالام یهو |

 | لصتسم هدنءاقم ربقوت ةباهلا یا ةمرلا لها وه لاق :ردهنسانعم تباهمو هنمتذ

 منظعب نمو ] یلاعت هلوفو ردهنسانعم بیصتو هرب و ردندانعموب مارتحا نالوا |

 | هرزوا دابع یسادا و مابق دارم یک تافرغو هفرغ ردبعچ كنهمرح تامرح
۰ 

 درس ( مرحلا ) ردهرومام لاا نالوا مارح یریصقتو طبرفت بولوا بحاو

 ۱ ردهنسانعم مرح ید وب هلیحعق كيم ( مراحلا ) رود هنلایعو لها نالوا

 هدعق» رونبد ید همرحم بولوا حوتفم یمارو هدننزو همرکم ردهمرح یدرفم ۱

 ردنرابع ندابرقا نایلوا لالح یجوزت همدآرب هدننزو دعقم ( مرحلا ) هدننزو |
 هلیه لاقت و اهجوزن م"رح یا مرحم جر لاف نوسلوا ثاا و نوسلوا روکذ

 سفن تّرع ندهنسن رب ازال هدشننزو لعفت ( مرحلا ) مرح اهل وهو مرح
 | یمحو علمت اذا ةمرح هنم مرح لاقب : ردهنسانعم قمنروق هلتلالح و بانح و
  ؛رونلوا قالطا هیسک ییدلیا هلاصم كمدآ رب هدننزو نسحم ( مرحلا ) ةمذب

 ۱ رو روند همدآ نالوا هدنناجو مرح كمدآرب و تكلاسم یا كمرحم وه لاق

 لوا هکرونلوا قالطا همدآ نالوا اوراو مارح ین"رعتو اذا هلهجوره كنهسک
 انا یلع هاذا مرح یا كنع مرح هنآ لاقب : رولوا لسمو فاعم هشيم هدنآ

 .لع ردیعا نطب رب ندنسهلیبق توم رضح هدننزو رییز ( مرح ) ردنداعسا و
 نب مشعجو ردندرلنا یعباشلا یم رحملا يح نب هللادبع ردهدننزو ریما وب لوق
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 ] كنهسکرب ندشلاجر كنبسن یسهلیبق توم مضح و ردبسا یدح كن هیلح

 ردیعا
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 هد سیهقف بتک هکربد حراش ردنرابع ندرللح ی اقلا یغاربط هدنسهرو

 لخت هلال نوشرا رقرف ندنفرط ره یرثک | هک ر دلټشم ییهصوصخ ی

 تی ندرلذآ و بولوا بحاو ییاج و نوسص هبیشک لحرا مرح و ید

 هدرجالطصا هکردنرابع ندرلهنسنقح هنلوا هلاقم هدننعخعفد و عنم ینصرعت و لخد

 مرح و مارحا یعج رکذاک رونید ید مرح اکاو رولا مو نما وا افا

 مرحو هنع لتاقب و هیمح اموه و همرحو هعرح یمحم وه لاق لنت رولک
 ردهریشعلادعسن "ینعحن عرج ردندیماسا و نک دیتا یک نامرح رولوا ردصم"

 (نامرطاو) هليعف كناح ( مرحلا ) ردقورسم دج ینادمهلا مرح نب كلام و

 ( ذعرطاو مرخاو ) هلبرسک كرلاح كلذک ( ةمرطاو مرحاو ) هبرسک كناح
 یهنسن رب ندهسکر هيف كناح ( ةعرطاو ) هک ارادو ی

 همرح لاقب رولوا ریبعت كلبا مورحم ندنا یبهسک لوا هک رد هنسانعم كما عنم

 عبارلاو ىناثلا بابلا نم هجرحو ةمرح و"امرح و اافرح و اعرح همرح و "یثلا
 هیصق تفل یدورو ندنباب لاعفا هدانعم وب ینعب هيغل همرحا مهلوقو هعنم اذا

 ندحالفبولواتخدب و ردم هشيمه ینعب نالواعونع ندربخ ( مورحلا ) ردلکد
 لاق ردا جورخ رساخ و بئاخ هنب هسرتک هدهبهنیررخ رونید همدآ نالوا هرې ی

 رونلواقالطا همدآ نلو تکر و ام لام دلصا و ربا نع عونع یا مو رحم نالق

 ردقنره هکرونید همدآ تفرح لها لوشو لامهل یغال ناک اذا مورحم وه لاقب
 فراحیا مورح وه لاقب هلوا هلوا لئا هجارقرب لاح رب هسلپا مادقا ویس

 (ةعرطا ) ردندلاجر ءاتسا مورح و ردیدآ هدلب رب مورخ و تسکی داکبال
 رولوا كجد هعونع هکزولوا فصو هنسانعم لوعفء و یدنلوا د هکر د ردصم "

 لوش یسابرح تنیشکح ینعب ءاش نم اهعنم یل“ یه و "برلا هیرح هنم و

 ینعیهوا ردبا عنم ینآ نارام دلدل غنوا لغو ناب یی 0
 ندهنسن یغیدلوا ردیا عنم م هنکیدلید و اطعا هنکیدلید هلغلوا هدنفصت هنعبق

 كناح ( مارلا ) رد 1۳ فوصوم یینأتدوخاپ ردنوجا تیا ءات ردنرابع
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 ةيلكلاو ةذلاو فلطلا تاذ تمرح لاق روئلوا ریبعت قمقلاپ هک رد هنسانعم
 ندمارح هدننزو یرکس ( یعرلا ) للا تدارا اذا عبارلا بابلا نم امارح |

 بک لابج رولک مارح یعجآرونید هبهروک ذم ناوبح شمزق هککرا را

 ردمس|ندموقرع یانعم هلیرسک كناح ( ةمرطا ) هدننزو یراکم رولک یارحاو |
 اب و ییرح]هبلکو ةرقب و ةاش لاقب رونید هنفلنغزیق هککرا كروک ذم ناویح

1 

 | نکرولیزاف وبق رثبلا مرح و یکرب كکود لییز الثم فمارح "ی یط رعت راس وا ۱

 | قمزف هکر رواج یسهلوقم بلک و دروق و ناویح یلقنرط لاتح هلیرسک 1



Y۲ 

 یرسلاش ررلوا مارح كنك هلوب |اسم هدرا آ هل وا لا رطخ تب هکر دت رابع

 قالطا هبهکم مرح ید وب هدننزو منعم ( م"رصلا ) هفواخم یا لبلاا مر ی
 بوپشاوب هجهنروا هلففللوف رادقمرب هجرک هکروئلواقالطا هیءود لو و روئلوا
 : رولفوط مالم هلا بویلوا درس و هلوا راوشد زونه یسللوف هرزوا اود نکل
 رهشو روند هیرد شماشلوا تغاپد و رونید هبیجماف یی و رونید هنورپ نالوا
 هجرک هکرید حراش رولک تام"رح و مراحم و مراحم یمجج ردیمسا "بسالا هلا
 هللا بسا كفلؤم نکل ردمارحا مرح هکر دبآ نالوا هنسروهش لوا دارم
 هدسلوحد ردیفصو ثابحر هام یک میصا یطظفل "بصا ارز ردلکد عالم ینیصوت

 رددوا فصتم نوهغبدنلوا كرت لاتف هدنآ ینمی نوهکیدلکود ندلا رلحالس
 ردن دنفاص وا تبحر ید هللا رهش كلذک ردشمالبا نایب هدنسهدام یو فل هم و

 راردبا زیپ هلصوصخم فصو ررب تباہ ردششواقالطا هلارهش اهظعن هنیرب ره

 | مظعلا هلا رهش هنابعش و مصالا هللا رهش هبحر و مارا هللا رهش همارح الثم

 . | ندبجر هم"رحم ینصو بسا هکیدلاق و زلردبا قالطا كرابلا هللا رهش هناضمر و
 ۱ یینا رظنیلف ردشلنا فسصو لا ما یحر هدنسهدام من فلوم و رده الم دب زا

 | قلوا لخاد هبهکم مرج هلبرمسک كنءزم ( مارجالا ) ردندلاجر “یاسا ما رحمو
 |. : رد هنسانعم قلوا لخاد همارح رهش دوخاب هتمرح نایغلوا حسفو كته دوخای
 مارا رهشلا یفوا كتبنال ةمرح ىف وا ةكم مرح یف لخد اذا لجرلا مرحا لاقب

 هلیسودنک هنسن نالوا لالح هکر دهنسانعم كفلعارحا نوحا هرع و نوعا چو

 اإ لعف لخد اذا رقعلا و جالا مرحا لاقب ردنرابع ندکمریک هلاعا نالوا مارح

 | النا هلضغلوا مرح هکروتید هثیش لوش هدننزو ریما (مرطا ) هرغ اذا

 ۱ كس ربو سم لف مرح اموهو مرح "ىش لاقي هلوا نلتفوطو بويل شياب
 آ هددادغب و ردیدآ عضوم 74 هدهماع و هکبرمش یا هعرح وه لا رود دنغاب روا

 | كنهفیلخ نومأم موقرم رونلوا تبسن هنفرط نیسح نب رهاط هکردیدآ هلح رب
 | همارحاعرح و ردنداروا یعرطا یللا نبا ندمالعا یدبا یرکسعرس و یریزو
 | رد راهظوف نانلوا رببعت مارحا هدرعاسل هکرونید هنسابل ییدنیک كمدآ شمریک
 | هدمارحا هک روند هنسابل ینیدرقج ندنسهفرا ٌكمدآ شمربک همارحا كاذک
 | هنعفانم و قوقح نالوا فاضم هبهلاخ لوا رادلا عرحو زما سبلت ینا هجقدلوا

 | ردنرابع ندرارب قجهلوا مزال هبهناخ هدنسهروب و هدنسهروچ هکرونلوا قالطا

 هلرباسو
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 روک ذم هجو یمرح كنانلوا رکذ نکل رونلوا مهو رارکت هلفغوا سابق دحاو

 قراف قرف هدننب كمارح یکیا و سپ ردیضراع یتمرح كني آ لاثم و رد هرزوا
 مئاصلایلع روصسلا اذکو شئاملا یا ةأرملا ىلع ةولصلا تمرح لاقي و ىبتا ردراو

 اب مارحا مرح و اهلعف عنتما اذا سماشا بابلا نم نیتعب امرح و امرح
 ابنع هللایضر ةشياع تلاق ثيدحلا هنم و حراشلا لاق ردیلباقم لح ردعسا هنسانعم
 ( مرحلا ) .همارحا دنع و یا [ همرحو هلل مالسلا هيلع "ینلا بیطا تنک ]

 قلوا عونع ندهسک رب هنسن رب د وب هدننزو باحس ( مارا و ) هلنیتف
 امارح وامرحماصلایلعروصلا مرحو شئاحملا ىلع ةولصلاتمرح لاقب : رد هنسانعم
 مرح دارم هدقدنلوا رکذ قلطم هلنیتعف مرحو اهلعف  عنتما اد بابلا نم
 "لحو و مالسلا ةولصلا هيلع ردهللا لوسر مرح و هللا مرح رد هم رک و

 لاعفا هجن ردمرح یلخاد و لح یجراخ كنهد دح ةفورعم عضاوم هکردیلباقم

 نامرح هلیسهغیص هینش و رونلوا قالطا یخد م"رحم اکا و ردروظحم و عونع هدنا
 رد مارحا یعجج كنظفل مرح و رونلوا قالطا ههرونم ٌهنیدم هلا هم"رکم هکم

 راځ مدآ رب رولوا ردصم مرح و رکذپساک رد هنسانعم مرح لحرلا مرح و
 اذاعبارلا بابلا نم امرح نالف مرح لاقب هنسانعم قلوا بولغم هشيم هدننویوا
 "میاذا هيف مرح لاق : رد هنسانعم كلبا قلزانبو كلوکتوا و وهرمقب ملو رغ

 لج قح هدننزو ليعفت ( میرحتلا ) ردتعاج رب ندنبل"دح مراوبا و كحم و
 ریش و امارح هلعح یا هللاهم"رح لا : رد هنسانعم قلق مارح ییهنسن رب ىلع و

  همدآر و مارطا رهشلاق لخداذا لحرلا مرح لاغ : رد هنسانعم كمریک همارح
 ( مارا ) هر اذا انالف م"رح لا : رد نسبت بولوا با هدراغ
 هنمعونع ردیلباقم لالح هکرولوا مسا و یدنلوا رکذ هکرد ردصم هدننزو باس
 رولوا درفم ندمرح 4 "دض هيلع مارح وه لاقت روند هثنش نالوا

 نافگ نب مارح ردعیاش مسا هدننب یسیلاها هنیدم ردندیماسا مارحو رکذ یساک
 نایءارطا هاربا نب یسوم و صفح نب دجم و ردفیعضو یهاو ثادحم و یندم

 یازو دوخای هواعم نب مارحو نان مارح و فوع نب مارح و ردرلثدحم
 یرللوقلعفاال هللا مارح لرلبرع و رد ر هباعع جو ما جو

 لبقع و هروک هناي كحراش ردن هدنرلنب هکر دندنلیبق ییکرت لعفا ال هلا نیم

 ردکعد نوسلوا مارح ماکی هنسن ییدلیا لالح كلاعتم بر ردصوصخم هنسهببق
 یبتنا رلیدلیا لامعتسا هنسانعم كليا نيب ینظفل مرح هلفمصت ندنوب ىتحو
 دعقم ردمرحمیدرفم ردرلهنسن یعیدلق مارح كنيلاعتقح هلیحتف كيم ( مراحل ا )

 | ند راها تروق لیلا مرح و یلاعت هلا مرحام یا مراحلا اوقنا لاقب هدننزو



 بارغ ( ماذحلا ) ردیسا سرف ر هد زو هزم ( همذح ) ردیمسا نوتاځ ۱

 ردندنسانعم عطف روئید هشيروب نالوا هلتلاطب و لسک قرهنلایوا بای بای هدنزو |

 سس

 هلثعرمس و هدحاو هأرب اذا دوعلا ملذح لاقي : رد هنسانعم كما نیکسک یک قاح |

 , ید لذحت رد هنسانعم كروب یک رونلراوب ندنسهلجم و هالم اذا هءافس ملح |

 بهذ و بدأت اذا لجرلا ملذح لاقب رد هنسانعم قلوایحاص نافرع و بدا بودیک |

۷۳۳۰ ۱ 

 رم الح لجرلا ملح لقب ؛ زد هنسانعم كمروب انعم ( نامدا )

 ر هد زو باسو هدنزو ,ماطف ( ماذح ) اثیطب یشع_یا مدح لاقب رولوا

 عورنا هدننزو هنیغس ( هعذح ) نالسک اثیطب یایشلا مماذح ادبع یرتشا لاقب
 لاقب : رد هنسانعم مالک ترثک هدننزو هجرحد ( ةمرذطا ) ردم ظیف نا

 نازوا ولزوس قوج هدننزو هطبالع ( ةمراذحا ) ممالکلا رثکا اذا نالف مرذح

 زات هلآ هدننزو هحرحد |( ةلذلا ) راثکم یا ةمرا دح لحر لاقب رونبد همدآ
 بولوپ یک قوا یجاغا و هحطسا اذا هسرف ملذح لاقب : رد هنسانعم كا حالصا و

 لاقب ؛ رد هنسانعم قمردل وط و عرسا اذا لحرلا مدح لاقي : رد هنسانعم كعروب

 كروب هلئعرس ید وب هدننزو جرحدن ( مذا ) رکذ ساک رد هباتعم وب
  ینلهیلوج و قج لوضف كمدآ رب و عرسا اذا لجرلا مذحم لاقي : رد هنسانعم

 | نالفّم لاقب : رد هنسانعم كمك بوبروب یک رونلراوب ندتعرس و هفج لوضف

 | كالاجو كباچكب هدننزو روبنز ( مولذلا) جرحدتیه"اک رم یا ممنعی و مدح
 | رونید هرودو ولهدوک زانقط هدننزو رفعح ( مذلا ) رونید هناوبح و ناسنا
 | لالح هکر دتفل هدنظفل مارح هلیرسک كناح ( مرحلا ) ردبعبات منح نب میم و
 هلنیتع رولک مرح یعج ردنرابع ندهنسن نالوا عونع یلامعتسا ردیلپاقم حابم و

 | ردلصتسم هنسانعم بحاو و رک ذیساک رولوا ردصم هنسانعم نامرح و معرح و
 هکرید حراش بحاو یا ةيالا [ اهانکلها ةيرق ىلع مرحو ] یلاعت هلوق هنم و
 | هروک هننآرق مرح وبشا نکل رد هنسانعم یدنک مارح هروک هننأرق مارحو
 ( مارطاو ) هلی كناح (مرطا ) ردزاجم و و یدلیاریسفت هلیا بحاو یئاسک
 ریست دارم هکرد هنسانعم قلوا عونع هرزوا هسک رب هنسن رب هدننزو باحس

 | طرح هيلع ىلا مرح لاقب ردقلوا عونع لصا نع هللا یرهف عنم دوخای یهلا
 هکمارح لصا هروک هننابب هدرئاصب كفلوم اعونم ناک اذا سماخابابلانم امارح و
 | هللا یرهق منم دوخاب رولوا هلایهلا ریخت ای ردنرابع ندهتسن نالوا هنم عونع
 | مسنرح كنتىلصمو ما دوخاب رولوا عرمشلا ةهج نم دوخای لقعلا ةهح نم دوخاي
 | یانعم ارهاظ رللاث نکیدلیا داربا هدلحم ون هدسوماق وبشا رولوا ندنتهح یتیدلوا

 دحاو
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 كنهود رسیوخ ود نوسمرصا هدننزو باتک ( ماجا ) روند هبسک نالوا

 ( ةجوحملا ) رونید هثیش نانلوا ریبعت كنسا یرلقدلغب هنغردنورب دوخای هثرغا
 (جصلا ) ردمجوح یعجج هنسانعم رجا درو رونید هلک یزعرق هدننزو هرهوح
 یتناق هل رظن هک ابوک رد هنسانعم ققاب هکید هکید هلن دش هک رب هدننزو لبعفت

 كناح ( مدلا ) ادردش هيلا رظن اذا هبلا مجح لاش رراقج بوروص كليا
 دشا ام لاق روند هنقارحا و رح كب كشت آ هلبصف و هلنوکس كلاد و یت

 شت آ هلنرسک كنهرم ( مادحالا ) ابج و اهقارحا ةدش ىا اهم دح و راثلا مدح
 "را و راتلا تمدحا لاق : ردهنسانعم قعشوط بونا یکیلبسا كناوه كلذک

 شت آ ر ندبضغ و ظیف طارفا هبسک رب هدننزو لاعتفا ( مادتحالا ) ادقنا اذا

 شنا و قارحم اذا اظیغ هيلع مدتحا لاق : رد هنسانعم قلفی بوناپ بولوا
 قلوا ىنمرق كب ناقو تبهلا اذا رانلا تمدنحا لاش : رد هنسانعم كفلولع

 تدتشا اذا مدلا مدتحا لاقب هلوا غلاب هنسهحرد قلهابس هک هلوش : رد هثسانعم ۱

 ردفداره هدلوا یانعم هلا مادتحا هدننزو لعفت ( محلا ) وسب تح هترج زا
 هنسیدلراب كنسولع شت آ هلئاصف ( ةمدحلا ) قرح اذا اظبغ هيلع مدح لاقب ۱
 ندنفوح كنم هیحو ااینلاتوص یاراتلاهمدخ تعم لوقت رونید هنسیدلروکو ۱

 ندا روهظ ندنسیرحا یشا ندبضغ و ظبغ كناسنا لوق ىلع هسس نالک
 عضومرب هدننزو هزه دوخای هفرغ ( همدح ) رونید هنسیدروموک یکیدلروک
 هکلموح و ههرصت نالوارانیق كاج هدننزو هحرف ( ةمدلا ) ردیسا فورعم ۱
 تنهسعم لاذو یصق كناح (مذطا ) ىلغلا ةعيرس ىا ةمدح زدق لاق روئید |

 همذح لاقب : رد هنسانعم كم كاج و زت لوق ىلع كسک ییهنسن ر هلیئوکس
 : زد هتسانعم كلا تعرس افلطم و ایحو اعطقوا هعطق اذا یناثلا بابلا نم امذح
 یصسک كب هدننزو فتک ( مذلا ) عرسا اذا اه ربغ و هنأرق یف مذح لاقب
 هلبصف كناي و یرسک كناح ( مذحلا ) عطاق یا مذح فیس لاقي رونید هيهنسن
 همدآ تسدهربج نالوا ذاتسا و زوا هدشیا ره و روند هبهنسن یصسکكب ید وب
 باب رلا متو ردندآ عنصوم رب هدنسهکلوا دص و قذاح یا مذح وه لاقي روند
 ةغينح نب عذح و یدعسلا ورع نب عذح و ردیسا كنهسک ببطتم ر ندنسلببق

 ن میم و مدح نی لسو رد را هبا مدح ن هلظنح وبا و هفینح واو مذح نا

 شلسک یدانق هلنیتصف ( مذلا ) ردبربغ كلذح نب ے ویو ردرلیعبات میذح

 كناج كب هلنیتخ (مذلا ) رجوا كيسک كيسک هکرونید هنسجوا كشوق |
 هزه (ةمذطا و ) هدننزو درع (مذلا ) رونید هرابرغوا زوا و هرانشوط |
 ردهلا اه نوم كل وا روند هرودوب نیروی قرهآ قیص قیص ینرلعدآ هدننزو |

۱ 
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 بوفا یبوص لبس هدنلزو هارص (ءاما ) ردقلوا ولپ وب هئروا للام هغلئوزوا
 كمربو هدننزو مصخ ( ملا ) روید هنسهبق موق نالف هدهرد هرکسندکدنک

 هحرحد ( ةمرثطا ) هاسطعا اذا لوالا بابلا نم امج هل مح لاق ردهنسائعم
 ۱ ( ةمرثلا ) ةهفشلا ظلغ یا ةمرثح هب لاف روسد هفلوا نیلق قادود هدننزو

 | رونید هنجوا كا لوف یلع ردبرب قشموب هکرونید هنحوا كنورپ هدنزو هحرز
 ۱ (مرانطا ) روند هبهرئاد هدرخ نالوا هدنسهنروا كغادود تسوا هدننلا كنورب و |

 ۱ هةفسشلا ظبلغ یا مراثح لحر لاقب رونید همدآ نلاق یرلفادود هدننزو طبالع "

 | نالف هدنبد كفا فاص دوخاب كغاي یسهلوقم بیط هدننزو جرز ( منا )
 كنهنسنرب هلبنوکس كجو یصف كناح ( محلا ) رونید هنسهصوب و هنسوطروط |
 میلج هکرونید هنرادقم و هنج هجموب قحهنفوط ها و قحهنلقوب بوروس لا |

 ياللا هلم وه و من باتکلا مجح لاقب رولک موج یعجج رونلوا ریبعت
 نم انجح هنع هبجح لاقب هنسانعم تالبا منم رولوا ردصم مجح و دبلا تح

 یدن مجح لاقب ردهنسانعم قلغشرغا بومون یسهع زبف و هعنم اذا لوالا بابلا
 اذا مظعلا مجح لاقب ردهنسانعم كم بوریک یتا نالوا ہدکیک و دہن اذا ةيراجا

 بابلا نم امجح هما یدن یبصلا مجح لاقب ردهنسانعم قمروص و كيا و هفرع
 یجروص بوما كب یبهسن رب هدننزو دادش ( ماجا ) هضم اذا یناثلا و لوالا

 هبانعموب قالطا ماجح همدآ ندا تماجح اغاد ردهنسانعم صضاصم رونید هیسک

 ( موجحا ) یدلیا رورم هدنسهدام طبس یلثم طاباس ماجح نم خرفا و ردینبم
 هداتسا زوا ندبا تماجح هلنلوهس و قفر هدننزو ربنم ( مجحاو) هدننزو روبص
 | قالطا هنجرف كناوسن موج و قیفر یا مج و موجح مجاح لاسقب رونید
 | هسنکم ( همجح و ) هدنزو ربنم ( مجم و ) نوجخیدلوا صوصم روتلوا
 | قلماجح هدنزو هاثک ( ةماجلا ) رونید ههشیش قحهلا تماجح هدننزو

 . هدننزو لاعتفا ( ماصحالا ) رونلوا ریبعت كابجتءاجح هکرونید هنتفرح
 | بلط اذا لحرلا مجحا لاقب ردهنسانعم كتسيا یتسلا تماجح ندماجح

 | بوروط وریک ندشیا رب هیرسک كنهرمه (ماجحال ) ةماجما
 | فک اذا هنع مجحا لاقب : ردهنساذعم قملنخ ندنتبیه و فوخ دوحاب كلك زاو
 | كمجح نالوا هنسانعم منم ماجحا هدانعم وب هکرید حراش ةبيه صکنوا هنع |

 قفلقشرغا بومون یسهع كزيق ماجحا و ردندنلیبق بکاف هتببڪ ردیعواطء |
 | لا یندلو شغوط زونح نوناخ و دبن اذا هبرالا ید مجحا لاقب : رد هنسانعم

 | ةعمر لوا هتعنمرا اذآ دولومل ةأرملا تمجحا لاق : رد هنسانعم كمرزما لوا |

 | رروط وربک بویلنخ هلتییه و فوخ ندهنسنره امناد هدننزو بارحم ( ماجحا ) ِ

 نالوا
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 قلق مک و نیتم یتشیا رب و هبجوا اذا صالا هيلع مح لاقب ردهنسانعم كلتا

 هکردیفدارم و هدشنزو کاح ( مالا ) همکحا اذا مالا منح لاق ردهنسانعم

 هایسس و یضافلا مکح یا اذکب مالا منح لاقب رولک مونح یعج رونید هبیضاق
 | یرلکدلیا قالطا نیبلا بارغ و رونلوا ریبعت نوغزوف هکرونلوا قالطا هبهغرق
 ردب رلکدید یسهغرق نیک! رولوا لزف یراقایا یراقنم هکروئلوا قالطا هدهبهغرق
 هنبرلکدتبا مکح هلقارف رانو هکایوک راردبا ربطت هقارف ندنزاوآ ككرانوب رلبرع
 نانلوالثم بر هداضس و دوح یئاطلادعسن هللادبع نب متاح و رلیدلیاقالطا یبم

 لعفت ( ملا ) ردف رحم هکردلوادتم هللا هحوتفم یان هدهمتاع ناسل ردهنیک
 هلعح اذا "یثلا منح لاقب ردهنسانعم قلق مزالو بجاو هنسفن ییهنسن رب هدننزو
 ميك لاقب ردهنسانعم كا لكا هنسن نالوا مالم هدزغآ و هسفن ىلع یعی اقح
 اذا نالف مت لاقب ردهنسانعم كم یهماتح و هيف ىف اشه اثبش لكا اذا لجرلا
 مك لاقب ردهنسانعم كلا ديما ريخ هللا لافت هدنقح كمدآ ر و ةماتلا لکا

 قوا بییافص و طسنم نوحا هنسن ر و هل لافت و اریخ هل یمن اذا ريخ نالغل

 (محلا) شاشه یا .متخسوذ وه لاقبو هل شه اذا اذکل مع لاقب ردهنسانعم

 روند هبهنسن قحهنلوا دنمطاشن بولک تشاشه هلیسیدنک هلیسهبنب لوعفم مسا
 هدشنزو هفرغ ( ها ) امتاد حاتم شه یا محملا "ضغ وه لاش هنم و

 روند هبهشیش»شهافوا هلناصف (  ها ) داوس یا هنج هب لاقب روند هغلهایس
 نالق هدیس و هدهرفس هرکص ندقدنلوا لکا ماعط هدننزو هما ( ةماتلا )

 هنسیدنکودماعط نشود بولبکود نکرونلوا لکا لوق ىلع رونید هنسهیقب ماعط
 هنم طقسامو ماعطلا ةاملا ىلع یقییام یه و اهحرطپ لف ةماتحلا لکا لاق روند
 یا ةموتح همعط ىف لاق رونید هكليشكا هلي كناح ( ةموتحلا ) لكا اذا
 مالا مأتحا لاقب ردهنسانعم كل عطق هدننزو نانيمطا ( ماهنحالا ) ةضوج
 دوسا یا محا یش لاق روند هبهنسن هايس هدننزو رجا ( متحالا ) هعطق اذا

 ( هما ) ردیدآ عنضوم رب هدنرلنزو رفعجو جرز هلا هسیقوف یا (لتح)
 روند هبهپ كجوک لزق یغاربط هل صف و هلیوکس كنهثلثم یا و یضف كناح
 كجوکو هثسانعم هبنرا روند هنحوا كنور و رونید هه قلشاط هراق لوق ىلع
 هدهکمو هلرسک كناح رولک مانح یعچج هنسانعم ریغص رهم رونید هننولوق تآ

 ترضح هح وبا و ردیعسا نوناخ رب مالالب و رددآ عضوم رب هدنبرق نوجح
 ردندشیرث ءالع ثدحا نایلس نب ركب وبا و هح یبا نیا و ردندنرلاسلح قوراف

 ( وحلا ) روند هنعقوم كمیگود كیوض ندندنب وص هدننزو هفرغ ( هما )
 داره هکروند هنالوا لوطلا لدتعم ندنسق هودو ندناسنا هدننزو رهوخ

 هیچ
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 نیربشب هدننزو هلحرم ( همدهج ) رونبد هلارفعز هدننزو نافیر ( نامییبا )
 رایدلیا تبژر ینراترضح لسو هبلع هلالس مرکا "ین هکردینوتخ كنهبساصا
 ناک دوخاپ هود ردبدآ هدلب رب هدنسهکلوا سراف هدنزو رفعح ( مرهح )

 هدننزو رفعح ( مشها ) ردوسنم هباروا یرلکدید هبمرهج بابت ندنسنح
 هبسک شیکک یسکوکو ولنادبم یرلناب و روند همدآ ولزو یمرکد ولشاب لوب

 | مظعن هدشننزو جرحدن ) مشههلا ) ردیعا لجر رب و رونید هالسرا و رونید

 روغوب و مظعنو سرطفن اذا لجرلا مضهج لاقب ردهنسانعم قغتهرفط هللا ربكتو
 منهج لا ردهنسانعم كلا لایا بوبراج هلبسکو ک یرلروغوب رئاس هود
 ها هد دشم نولو هلشیتعف ( مانهج ) هلکلکب مهالعاذا هنارقا ىلع لعفل
 كنهنسک ما نطق نو رعو ردبسا كنبنج نالوا یسهعبات كرعاش ما یشعا |

 تاکرح كيج مانهجو ردبعسا یسرف كن اسح نب سیق هلنیرسک هدنوب ردیبقل |
 مانهح ةسيکر لاقب روئید هبوبق نیرد یید هدننزو سلع ( منهحو ) هلال |
 | هیت هلكنآ اهم هلانذاعا منهج نالوا ىلباقم تنحو رعفلا :دبعب یا منهجو |
 یساسم ینیأئو رولوا فرصنمریغ هلتیلعو ثیثأت هدنروصوب هکريدحراش یدنلوا |

 سس سس سس سس سس سس ست

 بهاذ هنسلوا یناربع مانهک یلصا راضعبو ردهلرابتعا را دوخاب رثب نالوا
 | شمرق هب یشید شمرسا هدشزو مم ( ےجلا ) رولوا هیمحا هروک کا هلفلوا |

 ۱ و هلروبیم دخفل هنسانعم جاسد روند هشاخ نانلوا ریبعت اسدو روند هبهود

 ندمارک ءا شعب قرهلوا لفا ندورع وبا ینلوم ملا باتک یدورو هرلانعم
 ( میعتلا ) ردئنوم و ردهدوهعم فرحرب نداجه فورح میحو یدلوا زعومس
 ملا بنک اذا ایج مح لاقب : ردهنسانعم قمزا فرح مح هدنزو لبعفت
 هنسابروج نار "بح هدننزو رفع ( مربعا ) (۰ ةلمهلا ءاهلا لصف ۰)

 یسابروچ نامر بح هدننزو هجرخد ( ةمربلا ) ردفورعم هدناتسبرع هکرونید
 وبشا هروک هننای كحراش ةمربطا ذخما اذا لحرلا مربح لاق ردهنسانعم ىمي
 نلاخ هدننزو مخ ( متلا ) ردنوصم ندنسهلک نامر ها بح یبمدام همربح
 مکحو صلاخ یا محو تح یش لاقب رد ولقم ندنظفل تح دنوب ردهنسانعم
 لاش ردهنسانعم مازلا و باجا و ركح یا "یضقم منح لاق ردهتسانعم اضق و
 رولک موتح یجج رونید هکلیا نیتم و کع یشیا رب و هیاجاب یا همنح عقو
 ماکحا و نالوا باوص ردعقاو و م دقت م_هوحس ضعب هدارو هکر بد حراش

 ید هدنعقوم مسا ردردصم لصالا ف یطفل محو ردقلوا هدنناونع هباحا و مالا

 | لاقب هنساتعم كلعا مکح هللا هنسنرب هرزوا هسکرب رولوا ردصم متحو ردلعتسم
 | مازلاو باجما هرزوا هسکرب ییهنسنرب و یضق یا یناثلا بابلانم ات اذکب مح "

 كملنا



 موج مه لاقب ردعج مما روند ہرلناب وچ نالوا هدکلرب هدننزو موق
 هنسانعم كلا بلط هنسن رب رولوا ردصم موجو ادحا و مهما نوکی ءاعر یا

 اثبش بلط اذا اموج موج لجرلا .ماج لاقب نوسلوا "مش رک و ریخ كرک

 هبرعشم و هساک رونید هباق نالوا ندشموک هدننزو مان ( مایا ) ا رشوا اریخ

 تاماج و ماوحا و هدننزو سلفا هلا هرم رولک موحا یعج یک یراس و

 ماج و ةضف نم هاناوه و ماجلا نم برش لاق هلي كيج رولک موجو رولک
 جش ولغوا و نیسلا نب دجا یمن وبا قراع ردیدآ هبصق رب ندنلاعا روباسپ
 هباروا نویماا رع نی فسوب و هزج نب نایلس ندنبدحم و لیعسا مالسالا

 كنو هماع رددآ هدلب رب هدنتلایا سراف هدننزو ریز ( موح ) ردرابوسنم

 هدننزو فنك ( مهجلاو ) هدننزو مهس ( مهجا ) راردبا ه"وفن موم یتساپ
 ظیلغ یا مهج و مهج هجو لاش رونید هزوب نیکرچ كرود و جایوط و یوب
 قلوشرق . هلا هرهج سوبع و شرت یمدآ رب هدشنزو مهس مهج و حس عج
 هلبقتسا اذا عبارلا و ثلاثلا بابلا نم امهج همهج و انالف مهح لاقب : رد هنسانعم

 نجاعیا مهجلحر لاقب رونبد همدآ لاجعمب و فیعض و زجاع مهج و هرکه جوب
 رد هدننزو ریبز وب دوخای سبق ن مهج و رولوا دن هلکعید هنالسرا و فیعط
 ردندهاعص ردیلسا یر و "یولبیرب هک ید تاذ یکیا هدنمان مھجو متقن مهج و
 جایوط یزوب كمدآ رب هدتننز هموع ( ةموهلاو ) هدننزو همادن ( ةماهلا)

 بابلانم ةموهج و ةماهج ههحورهجلاق_ردهنسانع,قلوا نیکرج ك رود ویرموب
 هلا هرهج دب یمدآ رب یخدوب هدتشنزو لعفت ( مهجلا ) ايهج ناکاذا ساشنا

 هجوب هلبقتسا اذا هل مهجو همهج لاقب ردهنساعم قمراو هنهوشرق و قلوشرق
 لوق ىلع رونید هنسسادتبا كلبل رخاوا هلیضو یصق كيج ( ةمهجلا ), هیرک
 لوا یا لیلا ةمهج ف جرخ لاش رونبد هنسهبش قلوکارق زونه ندنرخآ
 لاعتفا ( مابحالا ) رونید هناغرق كوو هرخآ نم داوس ةيق وا هربخ ام
 ةمهجیف لخداذا لجرلا مبنجا لاقب ردهنسانعم كمربک هنتقو لیل هح هدنزو

 روند هنکولب هود یرادقم راهم ناسکس هدتنزو هفرغ ( ةمها ) لیلا
 (يهجلا) رونید همدآ فیعضو نویزو نجاع یخدو هدننزو روبص ( موها )
 ( ,ءاهجلا ) ردرلهباعع سابعلا نإ ةمهاجو تاصلا نبا نسمال دوخای هدننزو ريز
 رونید هتنالوا شی یرومنب لوق ىلع روشنید هدولب نسرومب هدننزو با
 كنهرم ( ماهجالا ) هام قارهوا هيف ءامال باح یا ماهح الا وهام لاقن

 (میح) اماهج تراص اذا ءاعتلتمهجا لاق ردهنسانعم قمل وا ماهح دولب هلرمسک

 ردقوح یسهفناط نح هدن آ هکر دیدآ عضوم رو ردیعسا لحز ر هدننزو ردیخ
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 السا هزکصندکدنرکس هعفدرب هکروشلوا نالطا هئاول هامو هالا ةربنکلا ىا موهب

 . هضم بهذ الك یا موج سرف لاقب هوا ردرکس رارکت روق الب بوبطبفاشا
 | قاوا مج ثوا یغدوب هدننزو لصفن ( مما ) رخآ یرج ههاج یرج
 لوسش هدننزو هنیفس ( ةمبجلا ) امیج راصاذا تبثلا ممجت لاقب ردهنسانعم
 | | هنهرواف كناویح ندبا یهر هلفلوا ینلبآ مراب ینابن هکرونبد هنتوا قجیادغب هزات
 .كلذک ردیبس تن هکهدننزو هما ( همیج ) هلوا رردلوط ینزغا بولک
 ردراهیاصع هدبسیکیا ردهدشنن زو بار یرد هوا نب ماج تس ةميڃ

 "مهسا لاقب ردهنسانعم قلوب ترثک بودبا عمجع ىبوص كرب رب ( ماسال ) |
 جرخاذاشرالاتسه»الاقب ردهنسانعم تكعروکیرلرباچ ریو معجاو رتک اذا ءالا |

 ما ساووه لاقي هنمو هنسانعم ردص رونلوا قالطا هسکوکهنبتفف (می) ان |
 نالوا عج وص هدنبدكنوبف "جم لصا هکرید حراش ردصلاعساو عارذلابحر یا
 یدنلواقالطا یغدهردصهلتسانمو رونلوا رببعتیسهنکت و ی شط كنوبق هکر ونیدهس رپ

 (مجمجلاو) هدننزوهزلز (ةمچەجلا)ەنسانعمء القاب رونیدهبهلش هدننزویپ ر(یملما) |
 ال رهدبا زب ندنرب یرب یرلفورح ینعی بویلبوس قجا یزوس هدنزو لزل |
 مج لاقب ردهنسانعم كلیوس یک رکج یراد ندنمرکد بوبا ادا رادهناد |

 كلا افخاو مک هدنورد ینهنسن ر همچەجو همالک نیس مل اذا ججو مالكلا ۱

 لاش ردهنسانعم كلنا كالحو هردص ىف هافخا اذا ٴیئلا ےیمج لاق ردهنسانعم |

 ةساك رونید هنغالج كشاب هلی كرايج ( ةمجحما ) هکلها اذا الف مجعح |

 زساه رد چمچ یجب روند هکبک نالوا فرظ هغامد لوق ىلع هنسانعم رم |
 هدر قاروحو ردیعسا كلوا هنوکرب و یدلبا روم هدنسهدام فش یلیصقت كنوب

 لوفت رونید هبهطاوق و روید هغانچ شلزود ندجاغا و رونید هبویق شلزاق |
 مجاج و ردیعجب كنهمجج ( مجاجلا ) بشخ نم حدق یا ةمجمج ىف یناقس
 كنوطب عیجو تاداسلا ىا مجاجلا مه لاقب روضنلوا قالطا هفارشا و تاداس

 الثم ردبا عج ینوطب عیج نوچغیدلوا مظع رونید هلابق یراقدلوا بستنم ۱

 زلاق تجاح هتبسن هرخآ ئش ندنوطب هسنید یلک هکېک یسهیبق هریو نب بلک
 تعومرب هدنبرق هفوک (مجاملارید ) ردبدآ كغافوصرب هدنربش ناجرج مجاج و |
 نادا دش ( ناواجلا ) ردرلت دح نایجاجلا دوعسم نب "لعو ې نیا نسحو ردیدآ ۱

 | هدشزو دهده ( رجعحا ) رونلوا قالطا هرباب یکیا هدنبرق هدم هدننزو |
 | ردقچهلوا شوپاپ یرلکدید همججج هدهکمالاح ردب رعمویو روند هشوپاب هنوکرب

 هلنوکس كنونو یعف كيج ( ةا ) هبرسک رایج رلرید رجحح هدیسراف |
 ۱ ( موجا ) هلک یا هتک هذخا لا و روند هشتعاج كنهنسن رب هات و ۱
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 ملا ونک یا "جا مظعلاقب رونید کیک قوجینا هدنرزوا هدننزو معا ( مجالا (

 لاقب روند هج وققابقزس زون ویو هعم ع*رالیا جا لحر لاقب روند همدآ زسقارټهو |

 نوجغیدلوا زسزونیوب رونلوا قالطا .هنجرف كنعسق تروعو نرقالب یا مجاشنک ق
 نارص بولواهدنتلا چ هدراقاقو هدرانک هلبعف كيج ( ةجلا ) روند هغانجو

 یهو ةنيفسلا ةجج تنفعت لاق رونلوا ریبعت هنتنیس هک رونید هرب ییدکرب رلوص
 ةجيرتب لاقب رونیدهبوبق ناوارف ىبوصو هزورخ نم حشرلا هبف عقب یذلا عصولا
 كج هدانعمو روند هتعاج ندا بلط ینتید كنبللوتقم و ءالا ةريثکلا ىا

 ( جلا ) ةيدلا نولئسي ةعاج یا ةيظع ةچ ىف ءج لاقب ردنغل هدول يم
 همدآ نالوا رنیا ردق هیغاشا ندنرازوما هلغلوا ناوارف یحاص هدننزو مظعم

 یحاص كنشاب هدننزو "یار ( “ينآجلا ) ةجلاوذ یا مج لجر لاقب رونید

 ةج لا لیوط یا "ین اج لحر لاقب رونبد همدآ نالوا نوزوا قرلوا روکو پوط
 هلا هج رکاو ردهرزوا سابق فالخ یس" دايز كنو هدنو هروک هنا كحراش
 هدننزو باتک ( ماجلا ) روند "یچب هسنلوا تبسن اکاو بولوا اس مدآ رب

 ماج و روند بینم نالوا عقم هدنبلص هلغفلوا كرت تدمر ندکملکج رغیا
 لاقب رونید هنشاب كاکجلوا نالبجلوا ولشاب هدننزو لبج مججو هلا هئالث تاکرح
 بارغ ماجو هفافط قوف هسأر ىلعام وهو همجو ةثلثم كوكملا ماچ هاطعا
 رکذ یس اک یک جاج رونید هراهلیبق یرلقدلوا بونم كنوطب عیج هدننزو
 لیعفت ( ممجل ) هدننزو همیجرد همیج یعج كنو هروک هننایب كحراش
 اسأر تلعح اذا كوكملا تمج لوقت ردهنسانعم قمغب شاب هکحلوا یندو هدننزو
 راص اذا تبثلا مج لاقب ردهنسانعم قلوا مج یراریاچ یرلثوا كرب و هیلع

 یک نیت هروک هنر كغلؤم رونید هبهعتم نالیریو هنوتاخ اقلطم میمجو امیج

 ءاص ( ءاجلا ) ردندنسلیبق دزا داده ن نااجج و ردندنلاچر كننسن یسهلیبق

 هدنسهدام رفغ ردلمتسم هنسانعم مهعچاب هکیرللوق ریفغلا ءاج لاو اریغغ اج اؤاج

 فوصوم قات رونبد هبهنسن نیجلپ زودیود یک یسهتخ رهم ءاجو یدنلوا ناب
 نالبک هشاب هدرلکنح و ءاسلم یا ءاچ ةراعو ةرخعو ضرا لاش رد رابتعا

 رثب لاقب روند هیویق ناوارف ییوص هدننزو روبص ( موما ) روند هبهغاغوت

 | یرلکیک ماظعلا ءاجو یالم یا ءاچ ةمجحج لاق روند ههطاوق ولط هدننزو

 رابع و محلا ةريثك یا ماظعلا ءاج ةأما لاقب رولوا فصو  هنوناخ ولتا كي

1 
 | ريج "یع نب ماجو روید هکجلوا ولشاب هدننزو دادش ( ماجلاو ) هدننزو | ناشطع ( ناجا ( ردشلوا سا هدعب بولوا ردصم مدقم ارهاظ ردعسا



۳۳ 

 ردهنسانعم ربثک تعاج هدننزو روفصع ( موهلما ) ردیسا نواخ ر و رونبد
 ۱ (۸۱) ردیسا هلببف كجوکرب بعشنم ندنسهلیبف هعیبر هلیعف كبج (رحالبا)
 "جو ربثک یا مج لام لاش رونبد هبهنسن قوج هلدیدشن كيمو یعف كيج
 ةريهظلا جى ارس لوقت رونلوا قالطا هبهترك یفلتفلوط مات كرابن فست ةريهظلا

 ماججیمجج كنسهلک مج و ردنرابع ندنرب نیکنا كيوس ءالا مج و اهمظعم ق یا |
 یکی وا رارولوا ردصم هال تاکرح ماجو مجو رولک موج و هلرسک كيج ر

 ىناثلا بابلا نم ماچ و اه لیکسلا + لاق هنسانعم كمعلوا ولشاب

 | مجمو هبعت نم افعف بکرب مو كرت اذا اماج و اج سرغلا مج لاقب ردهنسانعم |
 نوسکرب وص و هم رثک اذا مظعلا مج لاقب ردهنسانعم قلوا قوچ ینا كکیک |
 عج هکرت اذا هال ج لاق ردهنسانعم كکرا هلکلیا كرت هرزوا یلاح بوبلآ وید ۱

 هلبکو انداذا مالا ج لاش ردهنسانعم قمتاچ بوشلقب كب هنسن رب و شيا رب و |
 افافط هسأر ىلع هتلعح اذا لایکلا تمجج لوقت ردهنسانعم قمغب شاب هنرزوا |

 قوج و ربنک یا جب "یش لاقب ردهنسانعم قوچ ید وب هدننزو ریما ( ملا ) |
 ءاجا یمج رونید هننالوا شلاب هرب ره و شغلیوب مات دوخای رونید هتوا و هرباچ |

 نالوا ناوارف و نیکنا كيوص ید وب هلی كجج ( ةجلا ) یک هابلاو بییل رولک
 ناوارفو روک ٌكجاص نالوا هدشاب و همظعم یا ءالا ةچ ف عقو لاق روتبد هنبرب |

 رونبد هبهیظع تعاج هج و رولوا لزان ردق هرلزوما ندننرنک هکرونید هننالوا |
 كيج ( ملا ) ردشلتا رارکت یوب فلؤم ردندنیدحم .وديعبات ةچ نی نالس و |

 هنوک رب هلیعن كيج ( ملا ) رونلوا قالطا هنیطابش دوخای هناطیش هلیرسک |
 ییوص كنسهلوفم وبق و لوک هدننزو موع ( موجلا ) ردیمسا یرحم فدص
  رثک اذا یاثلا و لوالا بابلا نم اموجج هالا مب لاق ردهنسانعم قلاغوح بوکرب |

 رثبلا تج لاقب ردهنسانعم كلا روهظ وریک ىبوص شلغوص كنویق و عتجا و |
 ر یفعشا هیشید روغو و تآ رفیآ هدننزو باصس ( مایا ) اهؤام عحارت اذا |

 سرفلا مج لاقب ردهنسانعم قلوا رثكتم و عح یسینم هدنبلص هلکمیا كرت تدم |

 هباچ دحو لاقب ردسا هکرونید هکلهدوسآ و هکشلکید و هام عمصق كرت اذا اماجج
 قاق ولوص بوسیلنب یعسق تآ یند وب هبرسک كنهزم ( ماججالا ) هتحار یا |
 یدعتم و هبعت نم افعف بکر لف كرت اذا سرفلا جا لاقب ردهنسانعم كغلکید و |
 نمافعف هلع بکرب مو هکرتاذا هسرف "جا لاقب ردهنسانعم كمردنلکید یتآ رولوا ۱
 اذا ءالا جا لاقب ردهنسانعم تاکرا هللا رت هرزوا یلاح وید نوسکرب وص و هبعت ۱

 تاکجلوا و انداذا الا يا لاقب ردهتسانعم قغاج بولک هنسن رب و عمتعل هکرت

 هنیرزوا

۱ ۱ 
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 نم الج هلج لاقب : رد هنسانعم كمك هلیوکس كمالو یعف كيج ( )1
 لجلاقب :ردهنسانعم قلا بوبوص ىنا نالوا هرزوا كيک و هعطق اذا یناثلا بابلا ||

 لاق :رد هنسانعم ققرق یکو كنويق و محلا نم اهم اظع ىلع امذخا اذا روزجلا

 بوریص یتا نالواهرزوا كبك هدننزو لاعتفا ( مالتجالا ) ه"رح اذافوصلا اج |
 شلقرق هدننزو همان ( ةمالجلا ) هلج ىنعم رورجلا لتجا لاقی : رد هنسانعم قلا |

 هکرونید هنغای كرکوبكنویق هل رسکكيج ( لجل ) رونلواریبعتنقرق هکرونید هکوب |
 لاقب :رد هنسانعم هدیشارت و قولحم ( مولحلا ) ردغاپ ندا هطاحا یرلکرکو |

 یسب رد رتا عف ( ةلا ) رد هانک ندحرف نه هدارو قولح یا مولجم نه.

 یرتوک و هرکصندکدلسک یسهچاب بوقیچ ىجا رونید هنسهدوک نویق شلزوب |
 هددلبنوکس كمالو یم كيجهدنو هعجاب یا هتل هذخا لاقب : رد هنسانعم بح |

 ( ملا ) رد هنسانعم هلج یرتوک یخد وب هدننزو هرم 1 دیبا ) رد یه

 ردهم"الح یدرفم رونید هنبرلهکن یک قالواف شلقربق یرلیوت هدننزو ران" ز

 یو هدنرلقاج و بولوا نوزوا یراقایا هکر دنویق سنج ر ها نیتعف ( جا )

 نویق و هنیرلهکن یک و كیکو ردصوصخحم هنرهش فئاط رولوا زاط بویلوا

 ههنک و روند هصقم قحهقرف كوب و یک باتک رد مالح یعج رونید هثجوق |
 هنسانعم رخ روند هاو ردیعسا اغرب صوصخم هنیسق هود و هنسانعم دارق روند ۱

 هنآ خد وب هدننزو ردبح ( لیبا ) رونید هغالغوا و روند هلاله لوق ىلع |

 ردیعا لحر رب هدننزو رفعح هللا هثلثم یا ( ملج) هتسانعم رخ رونید |
 هلتفاذا لبلا حج لاقب : ردهنسانعم كکوب بيا هدننزو هحرحم ( ةمححلا ) |
 لاق :ردهنسانعم تكکرب بولک ندفرطره سا هدننزو رارعشقا ( مامحجالا ) ۱

 سانهدننزو مامحلحا هللا همجعم یاخ ( مامضجالا ) اوعقحا اذا موقلا ما

 "۱ لاقب : رد هنسانعم قلوا جدع و قوج كب بوكر بولک ندفرطره |
 یرلکدیدماسرب كنهماعهبرسک كيج ( ماساجلا ) اوعقحاو اورتکتما اذا موقلا
 ( مالا ) رولوا ماسلح یصصف سپ یدنلوا ناب هدنسهدام هک رود هتلع
 رارولوا نکن هدننبب نیرح زا ناف هک بد ب رب ندهمصس ینب هلیصف كيج
 هتأر لوقت روند هنسببق كنءرد هلبصف كناهو كيحو هدننزو هذغنف ( ةمهلجلا)

 لکشمو ردهتسانعم تنو تادشهدننزو هذفنقو یداولا ةفاحقیا ةمهلجلا ف دعشب

 هطخ اذکو ةدش یا همهلح ف عقو لاش : رد هنسانعم مطع سا رود هشیا

 ههراف ويب و یربا هدننزو ذغنق ( مهلجبا ) ردیسا لحر رب و میظع ماو



۳۰ 

 ابا هراا قصا وب یبامہم نانلوا رکذ یعف ہود ینعب اب مرق هبل بالکلا

 لافب ردهنسانعم قملوا رنسبا ېلکوک السا بولوا ايتسا یب هماعط مدآ ر و ردبا
 هود و رولوا است هدنس قېسا یانعم هلنهح و ماعطلا هنشپ م اذا نالف مج

 تبهذ اذا لبالا تج لاقب ردهنسانعم كلکود یراشبد هفلوا ریپ كب یعسف
 ردهنسسانعم كلبا عمط ید وب هدننزو لعفن ( معلا ) ربکلا نم ينعي ابنانسا

 كمروکوب نیزح نیزح هود هجوف ولشایو عمط اذا هبف ممجم لافب
 یهنشم كب هنا هدننزو فتك ( معما ) نح اذا دوعلا معج لاقب ردهنسانعم

 روند همدآ نالوا یسابتشا هماعط و رونید هبسک ندا لکا قوج هلفلوا
 ۱ ( ملا ) رونبد هلوکا نالوا زاداهنشا كب ها ید و هل رسک كھج ( ملا )

 اج نالف معج لاقب ردهنسانعم یقلوا ابتشا ىب هماعط هلیعف كيج
 | یبةسك رب و نوسلیا لكا هنسن هود و ماعطلا هتشب مل اذا ثلاثلا بابلا نم

 لاقب رونلوا ریبعت قمروا كنسا هکرد هنسانعم كليا غاب هنزغا وید نوسمرصا
  یساجتشا هماعط ( موعحما ) ضعلا و لک الا نم هعنعام هيف ىلع عنعو اذا ریعبلا مج
 هدنن زو ءارج ) ءامءحلا ( رد هرزوا بسن یک بوطرمو و روید همدآ نایلوا

 ایاتسا تیهذ یا ءامعح لبا لاق رونبد هرلهود شلکود یرلشید به ندکلرپ ۱

 زونبد هبیراف هحوقشا و و رود هدعقم و رد و رولوا فصو هدهب هقا و اهلک

 شالوا دهن رلکوک یاب كرب هیرسک تنهزمه ( ماعجالا ) زغد مجا هدنرکذم
 ۱ هالاو هلکاف اياب ىلع كنلا رثكاذا ضرالا تمعحا لاقب : رد هنسانعم قلوا |

 راردبا یعر ینراراوط اج اج هکرونبد هرلبجوا هلنیتف كنح هداروب هلوصا ىلا
 ] لاقب : رد هنسانعم لاصبتسا ماعحا و هلوصا ىلا هقرو لكا یارصشلا مجا لاقب و

 ( مج ا) رد هنسانعم عیاجو جآ هدننزو ردبح ( ميلا ) هلصأتسا اذا"یشلا محا

 بارغ ( ماعجلا ) اج یا هلرعجم وه لاقب رونید هر قصغص هدننزو دعقم
 . رومی هرکصندنسوم زاب رولوا ضراع هاود رئاس و هبهود هکردنلع رب هدننزو
 ((منعا) رارولوا راجود هلاهسا بودبا تئشن ندکع توا نتلهزان ندیکی هلیببس

 یریا هدنزو روبنز ( موثعبا ) رونید هنبرلکوک كنتوا قجادغب هدننزو جربز
 | ةارسلادزا لوقیلع ندنسهلیبق لیذه هدننزو هذفنق ( هفعح ) رود هنسهلکرکذ

 روئلوا قالطا هرلباب هلی كنا و كيج ( تابفعا ) ردتعاج رب ندنسهلببق
 ید رارزود یاپ العا ردد وستم ههرونم تعاج لصالاق و و هنسانعم یمق |

 ۱ *یشلا معج لاقي : رد هنسانعم كیشنربد بولیزو هدننزو جرحدن ( معلا )
 هدننزو رفعج هللاا همجعم نيش ( مشعجا ) ضعب ق هضعب لخد و شبقنا اذا |

  دنوقوجایوط هدنرانزو بدنجو دغنق ( مشعلا ) هنساتعم طسو رونبد هبهتروا

 ولهدوک

3 

۱ 



 یا مسج لحر لاقب رونید همدآ زوم ولناج ولتا و ردهلاه/یرلتنّوم رونید 1
 بوقج وص اکا نکل بولوا كسکوب ندنیمز نح هکرونید هل لوش و ند ||
 ندیهدفلس هدننزو رهوج ( مسوجونب ) یک بانک رد ماسج یعج هوا راثآ ||
 (میجقلا) ردیدآ تعاج مدق رب ( مساجونب ) ردرانمرقنم الاح رلیدبا تعاجج رب ||
 صالا مسج لاقب ردلهنسم هثسانعم تلبا مادقا و مر هب هنسن مط هدننزو لعفت ۱

 مزع و.هحوت هنساروا بودبا دصق ینتع» رب كضرا رب و امهحظعم بکراذا لمرلا و _
 رابتخ | یمدا 3 ندهفناط رو اهوحع ذخا اذا ضرالا مسج : رد هنسانعم باطلا ۱

 هدننزو مضضا ( یسجالا ) هراتخا اذا انالف ةريشعلانم ےس لاق ردهنسانعم كیا

| 

۳ 

 هب رقر هدماش هدننزو بحاص ماچ ( روند هثدش نامزد یربا كب هکردیفدارم و

 هدننزو همارک ( ةماشجلاو ) لينوكس كنهمجعم نيشو ىحف كيج ( ےشجلا ) ردیسا
 : رد هنسانعم قلوا بکنم ییتجز و چر بول آ هن رزوآ یشیا جوکو لتجز رب مدآرب ۱1

 لعفت ( مشجتلا ) ةقشم ىلع هفلکت اذا عبارلا بابلا نم ةماشجو اعشج مالا مشج لاقب |

 (میشعتلاو)هبرسکتنءنمه(ماشجالا) هعنجییعع هعشجم لاقب :ردهنسانعمیشج هدننزو |

 یتعشجا لوقت ردهنسانعم قغارغوا هشيا ولتجز و جر یمدآ رب هدننزو لسیعفت |

 لینوکس كنبش ( جاو ) هنیتعف ( مدل ) ها ینفلک یا ینعشج و مال
 هکلزوعس هانینعف و هلق یا هعشج و همشج ىلع قلا لوقت ردهنسانعم قلرعآ
 موق لاقب روید هرلهسک زوس هدننزو بنک ( ےشجلا ) ردهنسانعم نمس رونید
 هنفوح كناوبح و كناسنا هدننزو درص ( نجلا ) نامس یا ےشج لبا و مثح

 ردهنسانعم لقث قلرعآ و روند هسکوکر بار هلبرلوکیا لقشم هسکوک لوق ىلع روند

 ردیدآ تعاج ررب ندنسلیبق بلغت و ندنقلخ نیو ندنسهلیبق رضم ےشج و
 قبب و ردبسا كنهسک رر ندنلاجر كنبرابسن یرله يبق نزاوه و فیقث و

 یبهسک مان یل نب تراح هکردیسا یشبح دبع رب و ردیدآ هیرق رب هدنساضق
 هدننزو نسح ( مش ) ریدلیا قالطا ےئج ونب هندالوا كئراح هلکلنا هیرت
 روندهرامدا لک الاربثک هلبض كنهبجحم داض و كيج ( مضجبا ) روند هنالسرا
 یرانای هدننزو بدنح ( ےضتجلا ) ردیضاج هک ایوک یدرفم هروک هنناب كحراش

 هللا نا نوتب یبهنسن رب هدننزو لعفن ( مزجلا ) روند همدآ ابق و یرا یلب و
 كلنا عمط هلنیتعف ( ما ) مفلاب هذخا اذا "یشلا مضج لاقب ردهنسانعم قلا

 قلح هعسق همالک ظلغ اذا لجرلا معج لاق ردهنسانعم قلوا ولزوس ابق و نیلاق

 ىلا مج لاقب ردهنسانعم قلوا ردا لکا قوج بولوا ولابتشا كب هنس تا و ق
 سچو رلکیک هلغمالوب كلذکیت و تواروش یعسق هود و لوکا وه و مرقاذا محل

 ءرخ و ماظعلا تعضق اذا لبالا تمعج لاقب ردهنسانعم قلوا ردنا لکا بالک



۳۸ 

 هسرولوا ه ره رونید هديا روهظ هدننفو مزو کهن روید هب هدام و صا ندا

 تکاس بوبفط السا هدصوسخ رب یغد وب هدننزو لبعف ( مرهلا ) نوسلوا
 | | نجاع هلکشود هفوخ ندهنسن رب و تکس اذا هیلع م رج لاقب ردهنسانعم قتلوا
 ۱ ] ؛ردهتسنعم قمردلوط یمولط و زجت و نیج اذا هنع م رج لاقب ردهنسانعم قنوا
 رونید همولط واط هدننزو ربنم ( مزملاو مزاجلا ) هالم اذا ءاقسلا م رج لافب
 ریعب لاق روند ههود شف هبوس مزاج و ناالم یا مرح و مزاج ءاقس لاقب
 | هدن زولاعتفا ( مازنجالا ) ردیدآ لحر رب مرجم و نای ر یا مزاوح لبا و مزاج

 | هسرخاذا لضلا مزتحا لاقب ردهنسانعم كليا نيم و ریدقت یتسهویم كنجاغا امرخ

 ۱ نم ةمزج مزنجا لاب ردهنسانعم قموق وربک ین بولآ بوسک ینبک كلام رب و
 ۱ تعا ارا لیغآ دوخاب رب كحمرمس امرخ و هنصعب قباو هتمعب ذخا اذا لامل
 | كبك هدننزو لاعفنا ( مازجمالا ) اهارتشا اذا هنربطخ مزتجا لاقب ردهنسانعم
 | إً كنکد هدننزو لعفت ( مزجلا ) رسكنا اذا مظعلا مزجما لاقب ردهنسانعم قلریق
 | تففسشت اذا اصعلا تم رج لافي ردهنسانعم قلراب بونالنج هنسن یسهوقم
 ددع زو و رونید هب4یطق شلسک ندهنسن زر هلرسک كج ( ةمزجلا )

 اإ هفرق ندنوا لوف یع روند هنسیروس هبشام نالوا هحمدابز ندنآ و

 1 هوبق یروس رب و رونید هیهود كولب رب دوخای روند هج راو

 إإإ ولط هللا دوس ( مزاوجلا ) ردبحا لجر رب هدننزو مظعم ( مزجم ) روند
 | رک كبج ( مسجلا ) یدنلوا رکذ هکرد مزاج یدرفم رونبد هرلمولط نالوا
 ۱[ كنيرلاضعا و ندب كناوبح عاونا نالوا صم و مطظع یقلخ رئاس و كناسنا
 || دونلواریبعت هدوکهدیکر رولک موسح و ماسحا یعج روند هنعومجن ینعی هنتعاج
 ۱ كاردا اقلطم دیرد نا نکل یدلیا اغتقا هدیزوبا هدشرعت وب فلّوم کرد حراش

  هنبرارپسف كفلوم و لدیزوناسب یدلیافیرعت هلباصخش نالوارمصبم ینعی نانلوا
 نیا و نغتواقالطا مسج هریغص مرح و هنابن و داج رولوا قفاوم هللا دسح هروک
 هدرئاصب فلوم و رولوا لماش هریغص مرح و هناب و داج و ناویح هروک هدیرد
 یدلیا فیرعت هلا هنسن بکیم ندهنالن داعبا یمسج بودا ادتقا هلوقعم لها

 | زج ینازجا كسج و یدد ردنرابع ندهنسن نالوا قعو ضرع و لوط یعب

 هلیعش كيج ( ناعسلجا ) ىبتا یدید زلوا لئاز ندقلوا ماسحا هلعیطقت و
 هاضع الا و ندبلا ةعاج یهو ناعسج و فیطل سج هل لاق : رد هنسانعم مسح
 مسجلا مظع هدننزو همارک ( ةماسجلا ) یلخا ةيظعلا عاونالا راس و سانلا نم
 (مسلا) مظع اذاسماخابابلا نم ةماسح لجرلایسج لاقب : رد هنسانعم قلوا

  هثیش هفلخا یظع و دنمونن ردرلغصو هدننزو بارع ( ماسا و ) هدننزو ريما

0۳۳ 

 روند



۳۷ 

 (ماهرلا ) رد هم لوا رج یا قنوم رونند هبهود نامزد و یربا و روید هنااسنرا ۱

 هندآ ناقشلاج هدنصوصخو روما ره و روند هنالسرا یخد وب هدنن زو ساط رق ۱

 همبدآ ناقشلاچ هدنلاصم و روما ید وب هلیسهینب لعاف مسا ( مهرصیا ) روید اق
 كمك هدننزو مزع ( مزجلا ) هماف داجیا مهرجمو ماهرج لجر لاقب رونید ||

TONE 1سانتتسا و طورمش و هعطق اذا یناثلا بابلا نم امرج همرح لاق :  
 اهاضما اذا نیيلا مرح لاقب : رد هنسانعم كلبا نيم هرزوا هجو یعطق و منح ||

 سالام رج لاقب : رد هنسانعم كمحع بوسک هرزوا قمالاق كشلبا الصا یثیا رب و

 كفرح نالوا هدنرخآ كنهلک مزح هدندنع نویوحو هبف ةدوع الاعطق هعطق اذا
 یک یسهلک رصنی ۸ ردبا عطق ینسکرح هک ردنرابع ندکلیا ناکسا ینسهکرح

 لاقب :ردهنسانعم قلوا نجاعبوقروق ندهنسن ر و هنکسا اذا فرطا مزج لاقب

 قلوا مسپا و شوجن بویغط الصا هدصوصخ رب و جو نبج اذا هنع مزج
 عضو هنبرب ولرب فورح هدعرک نآرق و تکم اذا هیلع مزج لاقب : رد هنسانعم

 تنوکس و ین"أتو ناو تحاصف قرهلوا رادهناد هلحارخا ندنراحرحم بودا

 نایق اهعنعاوم فورحلا عضو اذا ةأرقلا مزج لاقب رد هنسانعم قموقوا هلیهحو
 كنحاغاامرخ و «الماذاءاقسلا مزج لاق :ردهنسانعم قمردلوط ییهرق و لهم و

 هص رخاذا لتا مزج لاق : ٤ رد هنسانعم تابا ر دقن و نيم ییهويم نالوا هدنږزوا . 1

 رد هنسانعم قموق هسک یتسیرای بورقج یتسبراب كنهلطف نکردبا یمیبط عفدو ||

 هضعب قبو هضعب جرخا اذا هیلسب مزح لاقب ردهنسانعم قمنا سجم لوق یلعو |
 یرکی لوق ىلع كلتا لکا هدنسهحرد قلوط یسورحا یک مولط و هفذح وا |

 التةلکا لكا :لجرلا مرح لاق ردهنسانعم كليا. ماعط نوبوا رب هدتعاس ترد
 مازلا و باما هرزوا هسک رب یهنسن رب و ةلکا ةلبلو موب لک یف لکا وا ابنع |
 قغاف هبوص هود و هبحوا اذا "اذک و اذک نالف ىلع مزح لا ۰ ردهنسانعم قلق | 1

 هیوست مزح باتکلا دنع و ءالا نم تیوراذا لبالا تمزج لاق ردهتسناتعم

 مزح لاق ردقمزاب راومش و تسار هرزوا ۍبرج ر ردنرابع ندنالکو فورح

ah 

 ردرد صم لصالاق و و راردبا عطق هحیوا رلیدنه و نیو هکه تن هلوا شفتوا ۱

 فل وم ندمج فورح وبشا بر و هل فرحال با یتیم یا مس زن[

 نخ اتبهاط رج هدف راریپا قتل مر 0 9۳ 0

 هدنع الاح رارد ذنسم هطخ لوا هکر د حراش نو ڪغیدلوا دوام عید | ۱

 E Els روند ههنسن یرلکدلیا لاخدا هنحرف كنهقا مزح و ردفراعت

 | عطقزود بوینلوا عطق فرح یجوا هکرونید هلق لوش و هفورح ی وس اذا طلا

 روهظ مدقم ندنتفو رومالا مزرح و یدنلوا نایب هدنسهدام جرد هکد تن رارد یند ۱

| 



۳۹ 

 | طارفاو راثکا هدیرشو لکاو مدينا اذا ءانبلا میرم لافب : رد هنسانعم قلب
 | هدنفاتب روناج و رثکا اذا برمشلاو لک الا ف مجرجت لاف : رد هنسانعم كلا

 | هربغ و "یشحولا مجرجت لاقب : رد هنساعم قمروئوا قرهیفادلغ بوط روط
 | رونپدهنکسچ روبسا هدننزو روفسع ( موحرما ) نکس و شقت اذا هراجو ف
 | یا موحرح وه لاقب " رونید هیمثروک ناولب ندا عرس یفرلاتم و نارفا و
 | هدفدنفلاچ هوا یرب دوس نالوا هدمولط هلبغف كيج ( مباربا ) ةعرس

 | هدننزو هفلاع ( ةجبارجلا ) روتلوا ریبعت یدرح و هکرونبد هنسس ندبا روهظ |
 | (ناجرما ) ردیموفماشطبنلوقیلع راردبا نکمت هدهریزجهکر د دفئاط رب ندیرع |
 هکر کجسنح رب هدننزو رفمج ( مدرجلا ) روند همدآ لوکا هدننزو ناوفنع |

 | "لجر لاقب رونید همدآ یوکرب و نازوا و رولوا هايس یندب و لشی یرلشاب هکر د |
 صرخ طرف هک رد هنسانعم هيد رج هدنزو هحرحد ( ةمدرجلا ) راثکم یا مدرح |

 | ندفمایفیرزوا ماعط هلبلا لوص وید نوسع هسک رخآ نکرب ماعط یشاننداند و ۱

 بولپسینعوج كماعط نالوا هدباق و بدرح ینعع ماعطلا یف مدرج لاق ردنرابع
 | ىنشاي شغلا مدآ رب و هبلع ىنا اذا ةنغِلاق ام مدرح لاقب : رد هنسانعم كمروبس |

 كم ینعوج ككمنا نوتب و اهزواج اذا نیتسلا مدرج لاقب : رد هنسانعم كم |
 لاقب :رد هنسانعم كلءوس قوج و هلک هلک ا اذا زیا مدرح لاقب : رد هنسانعم |

 لجرلا مدرج لاقي : رد هنسانعم كلا تعرس و مالکلا رثکا اذا لجرلا مدرج |
 هدلع ردهنسانعم كليا تعرس یغدو هلا همجعم لاذ ( ةمذرجلا ) عرسا اذا |

 هلا همجعم یاز ( مزرجلا ) عرسا اذا لجرلا مذرج لاقب نوسلوا هدربس و
 (ةععرطا) روند هکما یروقزفقناق هدننزوجریز ( مزراو ) هدننزو رفعح |
 "دحااذا هيلا سرج لاقب : رد هنسانعم قغاب هبق هیق هبهنسن رب هدننزو هحرحد |
 رهزو رد هفورعم تلع هکرد هنسانعم ماسرب هلرمسک كيج ( ماسرجلا ) رظنلا |

 هلا همجعم نيش ( ةعثرجا ) یاعذلا مسلا ىا ماسرحا هاقس لاقب رونید هلاق
 اذا لحرلا مشرج لاقب : رد هنسانعم قلوب تقافا ندکلهتسخ هدشزو هحرحد |

 | لجرلا مشرج لاقب : رد هنسانعم كشك | بورتروب ییهرهچ و ضرلا دعب لمدنا |
 | طبالع ( مضارجلاو ) هدننزو ذفنق هلا همجعم دانم ( مضرجلا ) ههجو هرک اذا |
 ندلازهو فمن هدننزو رفعج ( مرا ) رونید همدآ نابنیا و لوک ا هدننزو |
 ید وب هدشنزو بشرق ( مضرجلا ) رونید همدآ رایتخا و ریپ نالوا هداتفا |

 هدننزو ذغنق ( محرج ) رونیدهنویق زوم كوي و رونید همدآ نابنیا و لوک ا
 یدلیاجوزت ندرلنامالسلا هیلعو انیبیلع لیعسا ترضح هکرددآ هلببق رب هدنج |
 | هدننزو طبالع ( مهارطا ) یدنلوا رکذ هدنسهدام مرح رشان نب مهرجو |

 ۱ .RSP سموم س ج سس جم ت ا م سس سس ا
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 یرورضو زنسهراچ .هکردهنسانعم دیالیعوجم كرلنوب هلم كيج مرحالو هدننزو ۱
 هتبلا و رتسهیش هکردهنسانعم ةلاعال دوخاب ردهنسانعم اقح لوق ىلع ردکعد
 هکیدراو ههحرد ر هللامعتسا ترثک ردوب یسانعم لصا شعبلادنع و ردکید

 لاخدا مال هنباوج هدکنو یک یاوج مسق نوعکنا یدلوا لیعتسم هدنماقم مق
 هکر دذوخام نادنسانعم عطق هروک هنناب تكحراش رلیدید كنسال مرحال الثم بودا

 یانعم نالوا یزال هدعب ردکعد ردقوب كلسک ندنآ و كسک ینآ لصالاق
 هدلب رب هدنسهکلوا ناشخدب هلرسک كيج ( مرح ) یدنلوا لامعتسا هدروینم

 نکرولیسک امرخ هلنیتصف ( مرجلا ) ردنطب کیا ندبرع ( مراجونپ ) ردیدآ
 اذا عبارلا بابلا نم امرح لجرلا مرج لاقب ردهنسانعم كليا لكا یرانشود هرب
 هلا روناس هلیئوکس كنار و ىضف كيج ( مرحاج ) لخلا ةمارح لک اب راص
 ردنطبرب ندنسهلیبق مثخ هدننزو دجا ( مرجا ) ردپدآ هدلب ر هدئس نامرح

 ولرد کیا و رونبد هنبلس و زاس كنعسق نابوج هلبصف كنهرمه ( مارحالا )
 كنهنسن رب هلی كنهثلثم یا و كيج ( ةموئرلا ) رونبد هراقلاب نالوا یکنر
 هنسهموک قاربط شلخب هدنرلبد كحاغا لوقلع رد هنسانعم لصا روند هنکوک

 هدنشاب كزاغو و رونید هنساوب هجرقو روند هغاربط یفیدرواص لپ و رونید
 سشانن مورح ىنشخلا ةبلعث وا و رولوا هدنند لد هکر وند هر هګ صوب نالوا

 هدننزو ماجرحا ( ماثنرجالا ) رد مهرج ىعسا لوق ىلع ردندباصا مشان دوخای
 مث رجا لاقب : ردهنسانعم كعشودهبیغاشاندکسکوب هدننژو جرحدت ( منرجتلاو )

 هدر قرهیعادلغ بوشنرید بوطردو لغس یلاولع نم طقساذا مت و لحرلا
 هعصوم مزل و مقجا اذا مرجو لحرلا من نرحا لاقب : رد هنسانعم قلوا نک اس
 هذخا اذا "یشلا مث رج لاقت ا كلبا ذخا ىمۈك, كنهن رو

 كوص رب دوخاي عنصوم رب هدندروب دسا ین: هدننزو دقنق ( مرج ) همظعم

 هلیسهین لعاف ےسا ( ےٹرجا ) ردن دح ەن رج نب "یناه نب سیف نب دیدشو ردیدآ
 هيج ( ةجرجلا ) فدهتسم یا مترجم بکر لاقب رونید هجرف نالوا ضبع
 قمش هرو هرش اذا ءالا جرج لاق : رد هنسانعم كمحا هدننزو هجرخد

 نزسکلیا مده لوق لع قمش یی و هعرص اذا هجبرح لاق : رد هنسانعم

 لکا ماعطو هم وقوا همدهاذا تیبلا رج لاقب : رد هنسانعم قمزو بوکوس

 هدننزو جرحدن ( جرعتلا ) هلكا اذا ماعطلا مجرج لاقب : رد هنسانعم كليا
 هیوپقو لادج و طقس اذا لحرلا جرس نا رد هنسانعم كعشود بولش هر

TSهات و ربلاف ردحا اذا ٍینل جرج لقب  

| 
۳ 



 ۱ اضص اذا لحرلا مرحا لا ردهنسانعم قلوا قاص ینوص كمدآ ر و سل اذا

 | ردندیئالث هدسنزو ريما ( مرطاو ) ردلعاف مسا ندمارجا ( مرا ) هئوس

 مرجو نبرفاکلا یا [ نیمرما یرج كلذکو ] یلاعت هوق فو روند هراکبک |
 | همدآ دنموئن و رونید هکدرکحو رونید هبامرخ یروف مرحو ردیدآ لحر رب |
 | ةاصا و, مرج لجر لافب ېک مارک رولک مارج یعمب ردي رج ینوم روند |

 ]| دونید ههانک و هجوص هدنزو هنیفس ( ةیرطا ) دسما مظعلا ىا ةعرح
 | لوا موفلا هرج و هتیانجم یا . هتعرجب نالف ذخا لاق ردهنسانعم تیانج و

 ةعرح اذه لاق روند هنرارادلع ندیا راک و بسک نوعا رلبدنک كنءمز |
 رخآ یا هتم رح اذه لاق روید هندلو ؛لوص كلا كمدآ رو مساک یا م وقلا

 ةمرج تءاج لاق رونید هراهسک نسک امرخ هلرسک كيج ( ةمرجلا ) هدلو

 مارجا یعجج روند ههانک هليض كيج ( مرجلا ) للا نومرتج موقلا ىه و |
 | ههانک یغد وب هدننزو هلک ( ةمرا ) بنذ یا مرج هلام لاقب رولک مورج و "

 | رونید هامرخ نشود هرب ندحاغا نکرولپسک هدننزو هما ( ةمارا ) رونید |

 هرکسندنپسک امرخ لوق یلع رونلوا ریبعت قنسک هکرونید هبامرخ شلسک و |
 ةمارح اذه لاق روند هرلامرخ قاشب نالپسک ندهرکص هلغلاق هدنرلشاب قاد |

 یادفضب و برکلا نم طقلی مرصپ امدعب هنم مرجع اموا مورحلا رتلا یا كلخ |
 | ( مرصلا ) رونلزبغ بولیکود رارکت ههنق ولقاشب هکرونید هنکومک هبراو |
 هيلع م رج لا ردهنسانعم كلا دانسا تمجو مرج رب همدآ رب هدننزو لعفت |

 ردلتسم .هنسانعم كمك بوت نامز و مرج مل نا و مرا هيلع یعدا اذا |
 | اذا لوحلا مرجع لاقب و لمکت و بهذا اذا لیللا م رج لاقب ردندنسانعم عاطقنا |

 مارحا یعج ردهنسانعم نتو دنسح هلرسک كيج ( مرا ) مو یتقنا ۱

 مرجو ردبلاغ یلامعتسا هدناداجج هکرید حراش هایت رولک مرجو مورج و |
 دنلب كتوص لوق ىلع رونبد هزاوآ و توص و هنسانعم قلح روند هزاغوب ۱

 ردهنسانعم نولو كنر و هنراهح یا توصلا مرج هل لاقب ردنرابع ندنسلوا

 . یخدوب ( مورجا ) ردهنسانعم نتو دسج یخد وب هلرسک كيج ( نامربا ) |
 | لاقب رونلوا قالطا هل نالوا مات هدننزو مظعم ( مرحلا ) رونید همدآ دنمونت |

 كهك بوقج ندنجما هفلاط رب هدننزو ليعفت ( مرحلا ) مات یا مر لوح
 | هرداصم هدزفاسل منع انجرخ یا مهانم رج لوقت ردندنسانعم عطق ردهنسانعم

 | ردذوخأم ندکلیا مرج دانسا رددل وم یرببعت یدلیا عرجت ینالف یلاو هدنعقوم

 | اذنا الو مرجاذال ردراو یخدتغل جاقرب هدنوب هلیعف كرخآو هلنیتعف (مرحال) |
 مرک هلی كنار مرحالو هلیم فذح رحالو مرحاذ نعالو هلاهحوتفم نا مرح أ

 هدننزو
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 شمارغوا هنتلع ماذج ( موذحلا ) ردرلبعشنم ندنلسن دعم رارولوا نكاس |
 (مذجلا) ماذجهب ىا موذجوهف لوهخیا ءانب ىلع لحرلا مذج لاقب رونید هیسک |
 ردهنسانعم موذج یدنلوا رکذ هک هدننزو رجا ( مذحالا و ) هدننزو مظعم |

 | یذج هدنتبسن ردیدآ هلیبق رب ندنسهلیبق سیقلادبع هدننزو هثیفس ( هعذح )
 ندنسهلببقمهف شربالا 4هذح و رولوا موعضم یهج اضعب و هدننزو رغ رونید
 ردمولع,یراهصق هکردنراقمكنهکلم مان ءاب ز ردهربحیاکلوا ریما هکرد كلام نیا
 ءارج ( ءامذلا ) روند هنکوک لرکذ لوقیلع هرکذ هلی كيج ( نامذا )
 نوکر یدبا یس رض كنوناخ مان ءاش رب هکردنوناخ رب ندنسهلببق نابیش هدننزو
 ءاشرب کا ندنخیدلیوص بوناپ یرلاضعا هلغئآ هشنآ بوتوط ینوناخ مان ءاشرب

 قالطا ءامذح یخد اکا هلکلنا عطق ینلا كنآ هلبرقن رب یخد ءاشرب و رلیدید
 بعش ) ردندارعش مذحالا نب س ورک ردنداسا هدننزو لسا ( مذجالا ) رلیدلیا
 لر لوح ) مرجلا ( ردنعها بعش رب هدذم رکم هکم هدننزو عظنمم ) نيم“ ذحلا

 هعطقاذا یناثلابابلا نم امرح همرح لاق: رد هنسانعم كسک هلنوکسس كنار و
 : رد هنسانعم كسک نشم امرخ ةصاخ هدنرانزو باتک و  باصس مارح و مرج و
 نالوا هدنرزوا كنجاغا امرخ و همرصاذا امارح و امارح و امرح لخلا مرج لاقب

 كمللا نیمخ ويد رولوا غلاب هراذقم هن هدقدلوا هدیسر نکیا بطر یرلامرخ
 مرج لاقي : رد هنسانعم كلا هانکو هصرخ اذا لخثلا مرج لاقب : رد هنسانعم

 | بسک اذا هله ال مرج لاقب : رد هنسانعم كلا راک و بسکو بنذا اذا لحرلا

 ةبانجینحاذا ةعرح مییلاو مییلع مرج لاقب : رد هنسانعم كلا تیانج همدآ رب و

 _ هبیس ا مزج و اهر اذا ةاشلا مرج لاقب : رد هنسانعم قفرق ینکو كنوبق و

 یما تیاغب یساوه و راح یا مرج اذهانمو لوقت ردیبرعم یسراف مرکوب و روید
 لا رهاظ ردمورح یعج رونید هږراق هن وکر هدنتغل نع لهحا و روند هضرا نالوا

 ردیعما نطبربندنسهلیبق یط مرج و ردقحهلوا قیاق كجو یرلکدید مرج هدرصم
 و هدننزو لاعتفا ( مارتحالا ) ردنطن رب ندنسلیبق هعاضق نایز نب مرج و
 هصرخ اذا لخلا مرتحا لاقب ردهنسانعم كلا نیمخ یتسهویم كنحاغا امرخ ید
 راک و بسک بوکح كما و بنذآ اذا نالف مرتحا لاقب ردهنسانعم كيا هانکو
 و هل رسک كنهرمه ( مارحالا ) بسك اذا هلهال مرتحا لاقي ردهتسانعم كلبا
 كلبا تیانح همدآ رب و بنذا اذا لحرلا مرحا لاق ردهنسانعم غا هانک ید
 لاق ردهنناتعم قوا دنمونتوا مییلع ینج یا میلاو مییلع مرجا لاقب ردهنسانعم
 ردهنسانعم قلواصلاخ و یفاص كلر و هدسحو همرج ىنعب مظع اذا لحرلا مرحا

 مدلا هب مرجا لاق ردهنسانعم قعشپاب ناق هبهنسن رب و اغص اذا هنول مرحا لاقب
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 هللافاذا سرفلا مدحا لاقب : رد هنسانعم كعد مدحا نوععا مادقا هکشک بوعا ۱

 | كنهنسل رب هلیئوکس كنهمجم لاذو یضق و یرسک كيج ( مذملا ) مدجا |
 | هلئینصف ( مذملا ) رد موذج و ماذحا یمجج رد هنساثعم لسا روند هنکو ک ۱

 كلسک یلا كمدآ رب رولوا ردصم مذج و ردبعسا كنمرا رب هدندالب یسبیف مهف
 فنك ( مذجلا ) تعطفنا اذا عبارلا بابلا نم امذح هدي تمذح لاقب هنسانعم

 كمك هدننزو مزج ( مذا ) روند هناوبح و ناسنا كالاج و تسح هدننزو |
 لا ةاخ و هعطف اذا لوالا و یناثلا بابلا نم انذح همذج لاق : رد هنسانمم |

 ردهنسانعم كمك یغد وب (میذجلا ) اہتعطق اذا هدب تمذج لوقب رد هنسانعم كمك |
 | : رد هنسسانعم كسك هدننزو لعفت ( مذحلاو ) هدننزو لاعفنا ( ماذجالا ) |

 | اقلطم هیرسک كيج ( ةمذجلا ) عطقناف هعطف یا مذجت و مذجناف همذح لاقب
 | ىا لبح ةمذج هدب ىف تیأر لوقن رونید هبهعطق شلاق یید بولیسک یجوا |

 هنسانعم طوس روئلوا قالطا هبیعماف و هلصا یفب و هفرط مطفدق هنم هعطق

 قطلاودوحا هکروند هئسبنب نالوا هدنسهپت كا كنحاغا امرخ هناعف ( ةمذجلا)

 عطق ېک ق نابط یباباضق و روما هیرمسک كرام ( ةماذحلا و ماذحلا ) ردوا |
 ةماذجم و ماذجم لحر لاش رونلوا قالطا همدآ يحاص عطاق یأر ندبا لصف و

 كلف ندبا عطف كياج یتبحم و تفلا و قوقح هماذجم و لصيف رومالل عطاقىا |
 عوب ریون ماذج و ة دوم عطفلا عبرس یا ةماذحم وه لاق رونید همدا برشم

 همدآ ديلا عوطقم هدننزو رجا ( مذجالا ) ردیسا یسرف كنبرب ندنتعاجج
 یا مذجا لجر لاش رونید همدا شعثود یرلجوا كنبراقهرب لوقیلع رونید |
 اج كد مذجا یرهوج رونبد هيسك موذج و لماالا بهاذلاوا ديلا عوطقلا |

 | ردشلبا عنم ینتحاصف یرهوح هروکهننای كحراش ردمو یبلتا عنع وید ردلکد
 هدب تمذحا لوقت رد هنسانعم كممک لا یخد وب هلرسک كنءزم ( ماذحالا ) |
 | هيف عرسا اذا ربسلا مذجا لاقب ردلمعتسم هتسانعم كروب هلتعرس و !بعطق اذا |
 | ندهنسنر و هودع دتشا اذا سرغلا مذحا لاقب : رد هنسانعم كمتركس كب تآ و |
 | هبهنسن راو ماقا اذا *یشلا نع مذجا لاقب : رد هنسانعم كلك زاو بودا تغارف |
 هدننزو هرغ ( ةمذلا ) منع اذا هيلع مذحا لاقن : رد هنسانعم كلتا منع |
 | هتکلکسک لا ردسا هدننزو هفرغ ( ةمذجلا) روند هتبرب نالیسک كلا ياعفو |
 .عیج كنادوس هکردبدآ تلع رب یلاعت هلا ذاعم هدننزو بارغ ( ماج لا ) روند |
 رولوا ریغتم و دساف ليهو یحازح كناضعا هلج بودبا ثادحم ندنراشتنا هند |

 | یتسهلکودبویربب كناضعا هکرولوا هاکو ردیاروهظرانابچ و رلهرای نعهرب هدندب و |
 | هدنرلغاطیسحردیسا هلیبقرب ماذج و ردیرلکدید كلنیکسم هدیکرت رولوا ی دوه |
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 ردیث ۇمءامحج رونید همدا نالوا عساو یسهرباد قرهلوا لزق كب یزوک هدننزو

 هندند نب مسجاو هدشزو یرکس رولک یمحج و هدشنزو بثک رد معج یعج

 جیوحرونید هلک یر ق هدننزو رهوج ( جوما ) رد هسکرب ندبمع تالاجر
 بونا یثا ندنلخ و صرح طرف مدآ رب هدننزو لعفت ( حبجلا ) هنسانعم
 هرلشت |هکدروک یرصم ندفرط ربو عج صرحندف رط رب هک رد هثسانعم قلقاب
 هنسن یسهلوقم لاحو "لحم رب و الو اصرح قرح اذا لجرلا مس لاقب رانب
 ( ةمدعما ) قیاضتاذا هبلقوا ناکلا مک لاقب رد هنشانعم قملازاط بوشقص

 ادعاذا لحرلا مدعت لاق : رد 4نسانعم قمروو بولی هلمعرمس هدننزو هلحم

 قرهبلوا بوسنمو هلاضف نب مدعج ردنداسا هدننزو رفعح ( مدح ) اعیرس

 هکلبرشم كنتو قلیوخ د هدشنزو هحرحد ( ةمرحما ) ردندیاصعا مدعح

 هدننزو رفعح ( مرحلا ) قلخ ءوسو قي یا ةمرحج هب لاش رونید ,
 مرححلحر لاق رونید همدآ برشم كنتو یوخدب هدننزو طبالع ( مراحلو )

 ابق یرنای هدننزو رفعح هلیا همجحم نیش ( مشحلبا ) ةمرحج هب یا مراحجو

 همدآ ولزوک كویب هدننزو رفعح هليا همجعم یاظ ( يظحبا ) رونید هیهود

 هرب هدننزو هجرحد ( ةملعتب ) نینیعلا رییکلا یا مظحج لجر لاقب روید
 هحنرحد هللا همجعیاخ ( ةمدخحلا ) هعرصاذا هملحح لاقب : ردهنسانعم قلاچ

 نالف مدخح لاقب : رد هنسانعم كلا تعرس هدکعرو و هدکلشیا شرا هدننزو

 | ردمدح ىج رونید همدآ رودوب هلتاغف ( ةمدجلا ) یشلاو لمعلا ىف عرسا اذا

 ۱ شع لاتج هدفوجفر و هنسانعم هئیدر ةاش رونید هنوبق رتک و وئوکو زساه
  قاشب هکرونید هنشاب نیک ١ شماغافوا بولیکود هدنمرخو روند هنبراقروق امرخ

 هکر دیمسا شوق سنج رب هلنیتعف ( مدجلا ) ردنرابع ندکسک نالف هلیسهدرخ
 هما ( همادلا ) ردیسا امرخ عونر و رولوا لزق یرلنورب و هدنلکش هجرس
 هرکصندقدلرتآ ندعج یاعص بول رواص نمرح هکر وند هکیسک لوش هدننژو

 همادحو یکهمدح راردا قبرفن بوکود رارکتینآ رولاق هلیسهدرخ قاشب شعب
 ثراح تنی همادجو لدنح تن همادحو بهو تب همادح ردندناوسن “یاسا
 .قعروق هرکصندکدریو شم جافا امرخ هدشنزو مده ( مدجلا ) ردراهیاعع
 تسس و ترفا اذا لوالا بابلا نم امدح ةلخلا تمدح لا : ردهنسانعم

 هدننزو هییارغ ( ةيمادجا ) ردیعا امرخ سنجر هدننزو يارغ ( ىادجلا )
 (مدحا ) روید هنحاغا امرخ نالوا خاشرب خاش ناوارف كب یرلهویم و یوللاد

 | مادقا ردندننالک رازآ و رحز صوصخم هنجق تآ هلبعف كلاد و یرسک كنەزمھ
 || هنسق تآ هدب زو مادقا ( مادحالا یدیا مدج یصا راردا ه وقت نوحا
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 هبسک ناداو دیلب نهذ دنک هدنزو هدادش ( ةماجا ) زاوا یرادتقا و تقابل
 رونبد همدآ نیعنم و دیس فطعلا لبس و ملح و دیلب یا ةمائج لحر لاقب رونبد
 لحر لافب ېکم واج رونید همدآ لبثث یعوشوا و ملح دیس یا ةمانح وه لاغ

 ةيلزملا ةماثج و ردندباصا همانج نب بعص و رفاسبال ماو یا ةماثج و مواج
 یوفوا هدرانوب هدننزو درم ( مجلاو ) هدننزو همه ( ةا ) رد هبباس
 ناه (ناغلبا ) هبلوا یرادتفاو تقابل هرفسورپس ولرد رب هکر ونبد همدآ لبن
 رعاش مان قدزرفو رد هنسانعم بلاقو صخخو رد هنسانعم ندو مسح هدننزو
 عفاو هدنتب هارمسح مت ًالاک لحر تاذ ىلا « ابيل هالا ةينافحم تتابو ۰ وبشا

 رد دارم یعغمای یطسو دوخاب ردیسیدنک كيوص دارم ندشلوف ءالا هیاغج
 دبمنب مثاچ ردنداسا ( ماج ) رونید هبهبن تكسکوب ىد وب اعف ( ةا )
 رد هلباهلمهم یاح لوق ىلع ردشلبا تیاور دہن نب میهاربا ندن آ ردندح لاالدلا
 ورک بويعا مادفا هشبا رب لوکس كجو یرمسک كنم ( ماعجالا )
 یدآ بو "فک اذا هنع معجا لاقب رونلوا ریبعت كلك زاو هکر د هنسانعم قمروط
 لا رونلوا ریبعت قمزای هدبا كاله هکر د هنسانعم كلک هنسهنرم كليا كالح
 نالوا دیدش تباغب یولع هدننزو ربما ( میس ) هکلج نااند یا انالف جا

 ناناپهدرب روفح و رونبد هشت آ نانب تاق تاق هدنرزوا كلر یر و روید هشنآ

 يغدوب هلبضو ىف كيج ( ةمححلا ) رونید هرب یا كبو روند هشنآ میظع
 ( جاجا ) نوحا یدفوت هنسانعم نیع رونبد هزوکو روند هشت[ نانای تاق تاق

 كلادج و كنجو روند هنروق شتآ ولهلعش كب و رونید هناکم یا كب یخد وب
 روند هدیدش لاتق نالوا هدیرح ۀکرعمو رونید هنهاکجدزعو مظعم و نیکنا
 رانلا مج "لاقب : رد هنسانعم كمردنلولع بوقای یشتآ هدننزو مر ( مبا (
 ؛رد هنسانعم كفلولع شتآ موعجو مج و اهدقوا اذا ثلاثلا بابلا نم ام
 تم لاق و تمرطضا اذا. عبارلا بابلا نم اموحج و امحج رانلا تمحج لاقب

 ضم رب هدننزو بارغ ( مالا ) تمرطضا اذا سساخا بابلا نم امج راثلا
 (ماحا ) ردباروهظهدنراشاب كنم بالک لوقیلع ردا روهظ هدزوک هکر دیدآ
 ردندآ شوق رب هدننزو درص نجس رونبد هسک ان و لیخ هدننزو دادش

 یا ج مه لاقب رونید هرلهسک نایلوا یمایح و مرش هدننزو قنع ( ےل )
 ینراکپرک و ینرافابق تانبزوک الصا هدننزو لیعفت ( محلا ) ءایا اولیلقلا
 قغابهلتقد هبق هبق لوق یلع رد هنسانعم قغاب بودرلبزوک هبهنسن رب یرهیغادلخ
 رظتلا ااا تبع فرطنال هرطنق تبثتسا اذآ هبي ین لوق زد هتسانعم
 ] رجا( مجالا ) ةصخاش یا ةجاج .نیع لاقب رونید هزوک شمرلب ( ةجاجلا )



 ربطقت و یمغلب شطع و عفان هرب یفیدرصا بلک زودق و هرب یراقدقوص برقع و
 ی"وقم یعاج و دیفم هدنصوصخ هیفصت ندملب و كولس ناشباب هزاغو و لوب
 ردظفاحینتصص كرلربب و كرلنلوا جارلادوربم و نکسم ینسیرغا شید یشلرواف و

 هرانوناخ یلک ما و هرلنوناخ هبکو هنبرلتلع قدوریزانخ و ربخز و ریسا وب و
 مداب بونلوا حبط هرجا وص هللا زوط ین یمیصم ردربضم هنیاصصا عادص و
 كنظفل مو ( ةموثلا ) ردكمللا صم را ینکا لکالادعب و كلی هفانعا یغای

 (ةموئونب) هنسانعم فیسلاةعیبق رونیدهنسهناوزارپ كنسهضبق ق همولو ردیدرفم
 هبنع ( ةموثلا ) ردندرلنا "یوثلا ةرهز نب كح ندمالعا ردهلیبق رب شخ نب
 رولوا بیطا ندنحاغا دروم یسهحار و زلوا یرم ردیمسا یظع رج رب هدننزو
 زردشمروک هدنغاط یرش رونلوا ذاخا اوسم ندنرللاد و
 دوعق ( موثجا و ) هدننزو مسر هللا هثلثم یا ( ما ) (۰ بلا لصف ۰ )

 یسکوک لوق یلع قمرونوا بوشلرب هرزوا قعادلق الصا ندرب ن هدننزو

 هرزوا یسکوک و بوکوح زد هدناسنا هکرد هنسانعم قمرونوا بوکوح هرزوا

 قمروتوا بوکوج كرهربو سکوک هرب یأر یلعو رولوا قمروتوا قرهلیصب
 ماعنلاو رتاطلا و ناسنالا منج لاقب یکیممروتوا 'بوربو سکوک كشوق رد هنسانعم
 حربي لف هناکم مزل اذا لّوالا و ىناثلا بابلا نم اموثح و افج عوبربلا و فشا و
 ردلیعتسم هنسانعم قلوا یرای هعک موئج و ضرالب دبلتوا هردص ىلع عقو وا
 : ردهنینانعم ققلاق بولسکو ندر ق نکا و فصتا اذا اموئح لیللام > لاق

 " یغوروق كنلاد امرخ و هتان لقتسا و ضرالا نع عفترا اذا مرز ج نخ

 ۲ یی رای هایش مظع اذا قذعلا منج لاقب : رد هنسانعم كمويپ بوش
 اذا دامرلا و بارتلا و نیطلا منج لاقب : ردة سام مرکو یو

 ردبدآ كغاط رب و كيوص رب هدنراید برع موثحو ابنم دحاو لک عج یتعی هعج
 ی طبضالا ىب ( موثجلا ةراد ) هنسانعم هکا رونید هبه قاربط و

 ردلعاف مسا ندموئجو منج هدینزو روبص ( موثجلاو مابا ) ردعضوم رب
 هد هست ضعب روند هناوبح و ناسنا نالوا فصتم هرزوا یسهفلنخم ؟یئاعمو

 رولوا مئاج زکلای هروک کا هلغلوا ۳9 هلی رابع و موج هعج ماجوهف
 بولسکوب ندر, رولوافصو و یدنلوا رکذ هکرد ردصم هدننزو مد ) مجا (
 رونید هنلاد امرخ شفلبربا یغوروق و رد راج هد هلنیتعف رونبد هنیکا شمقلق

 ( مانطا ) روند هنسموک لوک دوخای قاربط روماچ هدننزو هفرغ ( ةا )
 ریبعت هعصبرغآ هکرونید هفلرغآنالواضراع هدوشوا ( موا لاو ) هدننزو بارغ

 هرفس و ریس هک رونید همدآ لبثت یبوقیوا . موئاج و رد هنسانعم سوباک رونلوا
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 | یرلکدیدیسیرادنابب تاب وب ردب"انورعم تاب رب هدننزو توبن ( مولا و )
 | زتب هدنابب رولوا یکییاص یراد و یثاب یراد هنیعب رارید یخد ینوا رم هکردنوا

 | توا وب رابودب رد همان یدرفم ردعفاد بم شاپ رارافص هزوک ین بوس بوکود
 | یرافدباپ ندقلزاسو رلردبا وشح هنب رلحا قبدسب و رمو دیواه بودبا ینبتق
 وان هلغلوا ربسف كب تاب وب و رلردبا عطس هنبرزوا توبب ناثلوا ریبعت غوه
 | فرطلعوه بودبا لثم برش هدهنسن نالوا لوانتلالهسافلطم ندنفبدلوا ربسب
 | ها ما ناثلوا رکذ یصطس ( موفلا ) ردندنیتدح ثيللا نإ مامو رارید ماقلا
 | لداص ( ةماثلا تاريح ) ماملپ یطفم ىا موم تبب لاقب رونید هوا شلئروا
 | هدنلالخ یرلنعنع هنشارنع ردب یرلترمض> لس و هبلع هللا یلص ماع رخف هلی
 | نخ ن همان و همام يبا نب هماع و لانا نب همان و ردبسا كن, ندرلقاوق عقاو

 | ةغيربا نالوا ولغب ىزغا هدننزو هنیفس ( ةميفلا ) ردرلهباعص لدع نب ةمامت و

 هدېکرتو هزوب هدیسراف هکر ونید هنبلکراکش هدننزو دفدف (رتلا) رون دهب ه رهطعو

 مس یعلا نر نیزر و ردندارعش یدبعلا مت و ردفحهلوا بلک یرلکدید مغز
 روند همدآرابتخا و ریپ هلرسک كنا ( غلا ) ردهسک ندبا لاتق هلا مربما نب

 لا : ردهنسانعم قمابف هللا قایق ىنتغا كغاجق كباق هدننزو هلرلز ( ةمنغلا )
 انوسبتحا یا ةعاسانبا و لاقب :رد هنسانعم قموفیلآو هسأر یطغ اذا هانالا مع

 لاقب : ردهنسانعم قاي شوخا و ءانف بوبمهرج هحوبا یئیا بو جرتسن تح
 قعآ هکربد بویلغ ینیغا تكعولط نالوا دوس هدنحا و داجاام یا لمعلا مع

 اذه لاقت : رد هنسانعم كنود بؤالبكا یدرغا كنولما و تكنرغ و : رد هتسانعم

 "رسم لر سک كيم ( مثل ) تنرالو هبرض اذا یتتن ال یا هلصت ممغال فیس

 | هرلسکیب نایلوا یظفاحم و یاح هکرونید همدآ ولتمه یلاع ولتورمم لوش هدننزو
 | نجاعكنهلببف لها و باکرا یرلشلاق هدایب بویلوا یبوکرم و بولوایعاړو یاح
 یا مموح لاقب هوا ردپا حالسا و ترم ینرلخاصم و روما یرلقدلاف رساق و

 | مهما نم یا هنع نجام ميو هل رهظ ال نم رعش و هل یعارال نم ىلع یعرب
 فقوت اذا هنع م لاق : رد هنسانعم كلبا فقوت هدننزو لزلزت ( ملا ) ۱

 متعلتام یا مغتامو ملک لاقب : رد هنسانعم كلا ملکن قرهلتئوط بولیکریا و
 یسیرب و ردفورعم هکرولوا یناتسب رونبد هغاسمرص هلم كن ( مونلا )
 ندیلاتسب ردب رلکدید هيلا مو هدیزع رووا رییعت یغاسمرمص ناب هکرولوا
 ردم تیافبو چرخ یراناج غوص و یرلحر و نضسمآیخدیعون یکیا رولوا یوقا

 | ق هرصاخ و لاحط و نمزم لاعسو ور و مفاد یتسهطراع نایسن یصاوخ لطفا و |

 |  نالیو تامنحو سرقن و ینریرغا هجلاق و نایوآسنلا قرعو جثوق و ینرلحر |

 هتزفعح



 اغ هتعلق اذا تبنلا ةاشلا تغ لاقب : رد هنسانعم قهریوق توا هللا نوبق و
 اذا ماعطلا 7م لاق : رد هنسانعم كيیروپس ینعوجم بویعد ناب یثخم یاعط و

 بوصب هلقایا یبهنسن رب خد و هدننزو لیعفت ( ملا ) هثیدر و هدیح لکا
 لاقت : رد هنسانعم قمرتآ یکیک كشتوهثطو اذا هم لاقب : رد هنسانعم كغج
 رونید هئوا ماتوط رب هلبعط كنا ( ةفلا ) اتنع ناك اذا كلذ و هنابا اذا مظعلا مث
 هنوبقناریوقتوا هل نعاهدننزوروبص (موغلا) ةضبقىا 24 شیشانم تذخا لوقت
 یاعط عوجبویعدونوک ویا هکرد هسک لوشهلبرسک كرايم (ةملاو ما) روند
 ماعطلا لک أي ناك اذا ةمقم و ةمعو "رقم و مما لجر لاق هلوا رروپس بولیس
 روند هیسک نالآ بوروبس ینعوج كنهنسن رب كلذک مقم و هیدر و هدیح
 : ردهنسانعم كعشود بوشوا هرزوا هسکر ای هنسن رب هدننزو لاعفنا ( ماغالا )
 باذ یا هعسج مٹا لاقب : رد هنسانعم كعرا دوجو و لاثنا اذا هیلع متا لاقب
 هنعاتم وا هلي كنا ( ملا ) خاش اذا لجرلا متا لافب : رد هنسانعم قماجوق و

 لام یا "مرال و مث هلام لاقب هنمو ردیسهلوقم ترمدرخ و قاجاق باق هکرونید
 یبهالث روما ردفطعفرح نعي ردفرح هلیصف كنهدادشم میم وی كنا ( م )
 لوا ردراو قالتخا كنووح هدنر ره و رداتلالد هبانعم چوا ییعب ردا اضتقا

 هکردبافلخت ندانعم وب هجهاک هدندنع راضعب ردبا كيرمشت هنلبقام هدمکح یندعبام
 م هيلا "الا هللانم حال نا اونظو ] یلاعت هلوق یناک رولوا از بوبلوا هفطاع

 ًادبو] یلاعت هلوق یفاک زللا اضتقا لوق ىلع ردیا اضتقا بیئرت ینا [ مییلع بات
 هبهاک لوقىلع ردا اضتقا تلهم ثلا ةيالا [هلسن لعحمم نيط نم ناسنالا قلخ
 ارز بجا سما تعنصام مث موبلا تعنص ام یتبما كلوقک رولوا فلخم ندنوب
 تلهف هسا هدننب نیرابخا نانلوا رکذ ردنوجا رابخا بیرت یسهلک م هدازوب

 رونلواتراشا هدیعب ناکم هلکنآ هکردسارب هلیصف كنا ( م ) ردقوب ارت و
 یسهلک "انه هداروب كانه یا ۸ هتبأر لوقت ردکید هداروآ هکرد هنسانعم كانه

 نرصنبهلبارعا ردفرظ یسهط م وبشا و رد هليا. هدادشم نو و هحوتفم ءاه ۱

 كنلعف تیر یس م هدنسهبرک ةيالا [ تيار مث تيار اذا ] وبشا و رشوا 1

 بحاص هکرید ججرتم رایدلیا مهو رلنلوا لئاف هنسلوا برعم هرزوا قلوا یلوعفم
 هعوبش و موع ردقو یوعفء ردقم و رهاظ كنلعف تیر هروک هنناب كفاشک

 رد هدنکبس مث ةياورلا تدجو اذا هکرد ردقم هلقارغتسا مال یردصم ینعی ردلاد
 هنسن یریغ ندرببک كلموریثک من هسرارغوا هبهریپ یرصب كنار انعم سپ
 ما ) ردکعد ةنجلا ف ردبوصنم هرزوا تیفرظ یلفل مو ردکعد نغلوا كاردا
 (مانغلا) روند هر ییدلسک كنکب وک كنمسق تآ هاتف رلا و یرلیم ( ةلاو

 یهنسنینیدنوط هلغلوا كلام وزاب روز تیاغب هک رونبد همدآ لوش هدننزو لاسلس |[
 هدننزوبارغ (ماملا ) هرسک *یفلا ذخا اذا یامامع لحر لاق هلواردافوا بوربق ||
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 r هنسانعم كمروتب ماغثرب هلرسک كنز ( ماغئالا ) ردمجب مسا ندهمامت

 منا لاقب : رد هنسانعم ینەراقا ېک مافن جاصو مامتلا تا اذا یداولا منا لاق

 | هالم اذا ءالالا منا لاقب : رد هنسانعم قمردلوطو اابب ةمافثلاک راس اذا سارا
 ۱ اذا االف مئا لاش : رد هنسانعم كمردنوس لوق ىلع كمردنلهکیوا یدآ رب و

 | یا ما نول لاقب رونید هکنر نالوا قآ یک ماف ( مغاثلا ) هحرفوا هبنصغ
 | لا رونید هبیزانشمنادد بوبلواب هزاکش هدننزو بتک ( مثلا ) ماغثلاک ضیا
 | تما لاقب : رد هنسانعم كعئبوا هدننزو هلعافم ( ةائلا ) رانم ىا مث بلک
 | بوشودەنزپاكمدآرب هلبنوکسكفاک و ىف كنا ( مکتلا ) ابال اذا. ةأرملا ةأرملا

 لوالا بابلانم امکن مهرانا مکن لاقب : رد هنسانعم كتك بوروس ینزیا دوخاب
 | ر و همزل اذا سالا مکن لاقب :رد هنسانعم كلبا تموادم ههنسن رب و ابصتقا اذا

 | مکن هانیه ( مکا ) ماقا اذا ناکملاب مکن لاقب : رد هنسانعم قلوا میقم هدر
 همزلاذاعبارلا بابلا نم امكن سالا مکن لاق ردفدارم هدریخا یانعم ییا لبسه

 | كلوب هدننزو درص قبرطلا مكثو قیرطلا مکن و ماقا اذا ناکلاب مكن لاقيو
 | هننس یا همکن و قیرطلا مکن ذخا لاغب روند هنترس وللب و یرغوط قجآ
 | ردیسالحر رب هدننزو هوم ( همکت ) ردیدآ هدلبر هدننزو هما ( هماکت )
 هکر د هنسانعم كليا رادهنخر یبهنسن رب هلئئوکس كمالو یصف كن ( لا )
 فیسلاو ءانالا لث لاق ېک یفیدلوا هدراوید و هدنزغا علق رونلوا رببعت كمدک
 | ردهتسانعمل هدننزو لیعفت ( میت ) هفرح رسک اذا یناثلا بابلانم ال هوحو

 | ال هل لاقي ردرلعواطم هدننزو لعفت ( لثتلاو ) هدننزو لاعفنا ( مالثنالا )
 | هنسانعم هنخر رونید هکدکردعا هدننزو هفرغ ( ةلثلا ) لعتو لاف اللت هلث و

 یبهنسن رب خد وب هلنیتعتف ( ثلا ) مودهلاو روسکلا ةجرف یهو ةلث هب لاقب
 كهردوهفرح رسك اذا عبارلا بابلا نم اهلل فیسلا لث لاق : رد هنسانعم كمدک
 لو هفرح نا اذا ىداولا لث لاقب : رد هنسانعم قلجآ كدك ندنسیبق كياجو
 (ا) ردبدآ عضومرب هدننزو علم ) و ) رار دید ءا هک ر دیدآ عطوه رب

 هکردهنسانعم مرا هدنمورع نف ( لئالا ) ردیمسا كنمرارب هلیعف كنەددشم مال
 | یدلیا ناپ همسر و فلؤم هچرک رونید هژرح نالوا مت#یرلتلع ضبق هللا مرخ
 | كجو یحف كنا ( ملا ) ردموسرم هرزوا قرف یرانی هدضورع بتک نکل

 بابلانم ام *یشلا م لاقب : رد هنسانعم نیکح بوصب هلقایا یهنسن رب هلدددشت |

 | اذا هغ لاقب : رد هنسانعم كلبا حالصا و تم یهنسن رب و هئطو اذا لوالا

 ربثک هدنسمردکرب شناذح و و هعج اذاهم لاقب : رد هنساتعم كمزدکرب و دیلصا |
 | ايم اذاشیشلاب هدب لا : رد هنسانعم كليس هلا توا یلا و ردلامعتسالا ۱

 نويق و
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 هراشید كوا دوخای ردصوصخ هغلریق ندنابعابر و ایا لوق ىلع قلربق ندنکوک ||
 نسوا اهلصانم هنس ترسکنا اذا عبارلا بابلا نم امرت لحرلا مر لاق ردصاخ |

 ندروه یانعم هدننزو رجا ( مرئالا ) ةينثلاب صاخوا تایعابرلا و ایانثلا نم ۱

 هک روند هژرح لوش هدنحالطعا ضورع لها مرثاو ردیئوم ءامرث ردفصو ۱
 فرحیمنشب شبقو ینلوا كعوجمدن و مرخهلوا عمت یرلتلع مرخ و شبق هدنآ |

 لوعفلوق یلع و رولاق لوع نلوعفو نلعاف نلیعافم الثم ردنرابع ندفذح ینکاس |

 هبراقتم هلبالیوط رحم ینعی رولاق لوع بولوا ضبقو مرخ هکردصوصخ هنژرچ |
۱ 

| 
۱ 

| 

 دم پسو

 قمربق ینرلشید هرزوا روک ذم هجو كمدآ رب هلبعف كنا ( مرثلا ) ردصوصخ |
 كنهمه ( مارثالا ) مرتا هلعح اذا ىناثلا بابلا نم امرت همرث لاقب : رد هنسانعم |
 همرثالاقب ردبعواطم كمارثا هدننزو لاعفنا ( مارنالا ) رد هنسانعم مر رسک |
 هبروصتیراصقانت رونلوا قالطا هرابن و لیل هلیسهغیص هینفت ( نامرئالا ) مرتناف |

 نوسق و هود ردیاب رجش ینکا رب هببش هناغوچ هدننزو نالس (!نامرثلا ) |
 هدننزو باصس ( مارث ) ردبسا كغاطرب هدهماع هلنیتعف ( مر ) ردندنساعم
 هدنسهطا هیلصس هدرکد قآ هلناعف ( همو ) رددآ شقوب پرص رب هدهماع

 قیتناق و ماعط نالق هدباق هدننزو ذغنق هلا هثلثم یا ( مترثلا ) ردیدآ هدلب رب
 ردصاخ هه نالق هدهطاوق و هدقانج لوق ىلع روند هنسهیش یسهلوقم

 مسپا بوک | هری یئاب ربکتالو بطغ ریسغ نم هدننزو هجرحد ( ةمطرثلا )
 ريغ نم قرطا یا سلحلاق نالف مطرث لاقب : رد هنسانعم قمروط تکاسو
 اذا شكلا مطر لاقب : رد هنسانعم كمروس تباغب ناوبح و ریکتال و بضغ

 ناسنا شمرومس هدهجرد تیابن لبسي لعاف مسا ( مطرتلا ) نمسلا ىف یهانت
 هدننزو هساطرق ( ةماعرثلا ) ردصوصخ هنس هاد لوق ىلع روند هناویح و

 جرحدت ( مطئتلا ) رونید هتروع اقلط لوق ىلع رونید هنسهحوز كمدآ رب

 هاا لع عطش لاقب : رد هنسانعم قلوا ریکرشو هلاوح هلا زوس هسان هدننزو

 (يثلا) ردعا ندروبرم یانعم هدننزو هجرحد ( ةمعطلا ) مالکلپ مهالع اذا
 همعث لاق : رد هنسانعم قمروق بوکح یهنسن ر هلنوکس كنيع و یصق كنا

 تیاضب همدآ رب رب رب هدننزو لعفت ( مثتلا ) هعرن اذا ثلاثلا بابلا نم امعت ||"
 یتبجعا یا اذکضرا ینتمعتت لوقت رد هنسانعم قفلشوخ ندنآ بولک بوخ |"
 نوصکیدلیاعرن هنسدنک ییاهفس رود هن روع یسور هدننززو همام ) ةماعلا ( ۱

 نلریدهنمرد هدیسراف هکردیتسا تابن رب هدننزو باصس هلا همجعمنیغ :( مافثلا ) |
 گرید هلا درواچهدناهرب نکل رولوا تاب یزاکدید ناشو قآ هدنروص وب :

 هدننزوءابصنا" ( ءامغئالا ) رد هماخت یدرفمردنکت ضاب یراکدد ینوا قیداب

a a e a e i aaیاس یو  
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 هفباضمو ینلجآ كب ردنفل ید هم هبا همه هلبرسسک كنان ( ةا ) هنمان مع
 هجئراوءرغآ باصل ندنویف ددع قرف و روند هنوپف نائلوا مد راجا هدنماکنه

 هنوبف نانلوا ذاا قلغاص هدهناخ بوبلوا هئاس و روند هرانوبف نالوا دناز

 هارج ( هاهثلا ) ردبفجتوب زوک نائلوا ینیلعت هلافطا هکردهنسانعم هی و روند
 نالوا مساو لوق یلع نالوا كاهمو لس زسوص زستوا و کلنش هدننزو |
 روید هناباب و ةعساو وا ةکلهم ةلطم ةرغف یا ءا شرا لاقي رونید هنسرا |

 زوکیهدننروص ءازوح نالوا هدنح را ءازوح و ردبدآ بوم و و هنسانععم هزاف |

 نب یضام ردنطب رب ندنسسهلیبق قنفاغ هلنبتصف ( می ) رونلوا قالطا هبکاوک ||
 هدننزو ناعم ( متم ) ردشلبا تیاور نقرر سنا ردندرلنا “یھتلا دمع

 ردیع-ا لحر رب
 : ردهنسانعم كليا هاب یشکید هدننزو مخ ( ملا ) )۰ ةنلثلا ءاثنا لسف 0
 كلیایعیبع عفد هللاهسا و هئدسفا اذا لوالا بابلا نم اغ 4-9 ةأرملا تع لاقي

 | هدننزو لعف ( متتلا ) هبیراذا هنطب فاع لجرلا متن > ردهننتاتعف !
 لاقب ردهنسانعم كلئوس رازوس یو . مدآ رب و دف ( ماتئنالاو )

 | لاق : ردهنسانعم قشلهراب رباوثا مت و مبقلا لوقلاب رخفنا اذا ما و نالف من
 لاش :ردهنسانعم قلوا | رهم 4 لکعب هدایز تاو عطش اذا بوئلا مشت

 | متت لافب :ردهنسانعم قلف؛ بوکوچ وبق نانلوا ریبعت همنا و "رهن اذا ملا منت
 ندهنسن رب ییهنسن رب اي یبهسک رب هدننزو مر ( ملا ) میت اذا یسحلا
 هفرص اذا یناثلا بابلا نم ام هنع هم لاقي رددنسانعم كلا فرص هاتعرس

 لاقب ردهنسانعم قلوا فرصنم كياچ ندهنسن رب هلنیتحف ( ملا ) اعیرس هنع
 قلوا یمئاد هنسن رب ( ميعتلو ماجنالا ) فارصنالا ةعرس یا ملا اذهام

 ردهنسانعم قنغاي لضم هلتع رس رومغب و ماد اذا ىلا جا لاقت : ردهتسانعم

 لیفت هليعف كناث ( مدثلا ) ماد و اهرطم عرسا اذا تم و ءاعسلا تمجتا لاقب
 ناهربو لبلد همالک یکیدتبا هوفت و ندمالک ژرادا هکرونبد هبسک هبلوح هلوبلس و

 شسق شفای و ناعتش طبلغ یدوحو دوحای 4 وا نادات و حاع نددآ ربا لمم و

 ما و .مدن لجر لاقب ردهمدن نم رونبد هصخش نخ و قجا قرهلوا قلصت
 قجالا نیعسلا دخیلغلا وا ةواخر و لقت عم ةححلاو مالكلا نم ىع مدف یا ةمدن

 ( محلا ) هنسانعم ةافصم روند هوک زوس هدننزو باتك ( مادثلا ) ىقاجلا
 م دثع قیربا لاق رود هنس4 وقم قیرا و قدر لیکزوس یزعا هدننزو م

 ۱ لا اصول روس سنرپ جی ( قدثلا ) مادثلا هيلع عضو یا |

 _ شيد هدنا هلنیتعف ( مرتلا ) ردیصا لجر رب و رونید ه4سک شارتن و
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 ردهنسانعم قلث وز بویمکیس هنحما هلفمالتوا كنرهنرکی بویغکب ینلتوا یغیدالتوا
 دک اراوه بویمادلخ راکزور الصا و هر تسب لف یعرلا رکتتسا اذا ریعبلا مت لاق

 نوکسو را ةدش وه و من ىف انعقو لاقب ردهنسانعم قلوا یسا تیاغب قرلوا
 : روند هتسهحاردب كنسهلوقم تا و غاب شلوا ریغتم هلناصف (٠ ةما ) خراا

 نالوا هبکنا و نیکنا یرغوط هایرد و ةموهز و حر ثبخ یا ةمیت هبف لاقب

 نعي ردراردصم ندمان لصالاق هکاپوک رنو روند ید ےن رود هضرا

 ردهبکنا یرغوط هرح یسضارا هاب تكنهمابس ارز ردذوخام ندرلنوب هما

 00 )ا E aN ii هدر ا (

 ندنمهوآ یرهوح ردنرابع ندضرا ماتم هندالب دحس و روغ کرا كنەفورعم

 كنا رونید مابنو هلرسک كنا رونید یمابت هدنتبسن یدلیا رپسفن هلا هدلب یشان

 تغل هکر د حراش نونابک نوماین موق و مابنو ابن لجر لاقب یک نام هلیحف

 قوج هبهمابن ضرا هدننزو بارحم ( مابتلا ) ردندنلیبق بسن تارییغت هیئا
 ( مابنالا ) ةمابن ىلا نابئالا رینک یا مابنم وه لاق : روند همدا نیا ددر
 ردهنسانعم قغوق هبهمابت ضرا دوخای لک هنسهکلوا همابن هبرسک كنهزمه

 قلوب لیقث و بخو یتساوه كرب رب و ابف لزنوا ةمابت ینا اذا لجرلا مبنا لاقب

 (یبتتلاو ) هدننزو هلعافم ( ةمانملا ) هجنوتسا اذا دلبلا 2 لاق : نه

 لجرلامهات لاقب ردهنسانعم قنوق دوخای كل هبهمابت ضرا هدرلنوب هدننزو لعفت
 هدنظفل همابت و ردهنسانعم هدلب و رهش هدننزو هرم ( ةمبنلا ) منا یتعم مت و
 هدهماع هدننزو باتک ( مابت ) ردندنساعسا یراوح هدننزو رفز (i) ردت

 ( ےتلا ( ردم وسر هدنسهدام مو هدننژو هفرغ ) همپلا ( ردیعسا یداو ر

 لئاو رکب هللادبع یا هللا متوه لاق : رونید هلوق هلبنوکس كنا و یصف كنان
 ردمسا ندروک ذم یانعم همان : ابلغ نب هاا میت نالوا نطب رب ندنسهلببق

 هيمن هللا مع 5 نکلاپ زتسفاصا و OE كنبسن یمهلیبق طساق نب رگ هللا مت و

 ا قیدصلا ركب وا هدننسن شد رق ہم ن مت هلجزا راردبا

 ردندنلاج رشیرف كلذک رهف نب بلاغ نب میت و ردب دج ینعب ردیموق كنب رلتر طح

 نب نابعش نب میت و ردپردارپ كموقرم لا میت هباکع نب ةبلعت نب یف نب میت و
 هبط نب مت و ردهسک ر ندنسیف ےن تالل مت و را ا كروم هبلعت

 كنا ( تلا ) ردنا دابق جور هبلعت نب تاللا مت و ردیسهجوع د روم

 3 ۳ قشعلا همان وا ةأر هتمان لاقب ردهنسانعم كلا هدنب یمدآ ر هلرعف

 قشعلاوا ةأرملا هتیت لاقب ردهنسانعم میت هدننزو لیعفت ( تلا ( هتللذ و هئدبع



۲۰ ِ 

 ندکلیب هبپ هدشزو هلزاز ( ةمنفلا ) رونید هبسک ندیا لبه یرلبیسن
 لوتیلع ردنرابع ندکلیوس كرهدبا در هنبرفرح میم و هان ییالک هکر دبسهنوکرب
 مالکلا مع نالف لافب ردنرابع ندکل؛وس قرهلچ هنغامط تسوا نکرلبوس یلد
 نت هب لافب و ىلع الا هکتح ىلا هنلک قبسن نا وهوا ملا و ءاتلا یلا هدرپ یا
 مان و ردهمانغ یئّوم رونبد همدآ نالوا هن هدننامل هدنزو لاسلس 1 مات (

 هثسانعم هيغب هدننزو همان ( ةماعلا ) ردیبقلراقلا*هنصلا بلاغ نب دمع ندنب دحم
 ردیراما لرلهسک ها هدننزو دا دش ( ما ) ةبقب یا هماع هبفام لا ۶ رد

 : رد هنسانعم یفلوا مات بولک سكره هدننزو لعافت هلی دیدشن ( مانتا )
 نورعم هکردبتاقاعس هدننزو دهده ( متتلا ) اوتو مهلک اؤاج یا اومتاتت لاقب |

 بولواتسکش یفایا هکرونید همدآ لوش هدننزو دفدف ( ملا ) ردرناد ینکا
 رونن ( مونثلا ) هلوا شفلوا عطق نکيآ راو یناکما هکعروب بوززک هلکنا نکل
 هکراشلیا نایب هللا ناجن هنوب هدنادرفم ضعب ردبسا رمش ولشب سنج رب هدننزو
 هنریفص ردیرق هرهش یریبک رولوا یریغص و یریبک ردنابن یرلکدید روم هدیکرت

 هنوک و توا لابناب ینعب ندام وب یماص هدنسهجرت هفحو رونلوا ریبعت یرورم رب
 یرلنامغوصبرمش هایمخهرتینرم ردموسرم هرزواقلوا عونرب ندنابنیرلکدید ناقب |

 | كنان ( متلا) ردهمونن یدرفم ردعلاق یرللیکس ندندب داعض هبا هکرس ینقروو ج رخ
 | لکااذا لوالابابلانماغآ ریعبلا منتلاغی :ردهنسانعمقمالتواموننانلوارک ذ هود هلیححف |

 | رولکمونو یک لفق رولک مون یمجج رونید هیوجا هلی كنان ( ةموتلا ) مونتلا
 | شموک یک یسهناد وجا هدحاصع ةّولول یا :رببک ةموت اهطرق ىف لاق یک درص |

 | همکت هدزغاسل ردموسم هلیناونع هدندنع زاضعب هدساسا و ردرسغم هللا همکت |

 اإ لاق :روئید ههبوک ولهبح كويب هموت و رونلوا نظ فرح همون ناه یریبعت
 || (همونما) رونیدهنسهظروع یشوق هودو ةريبك ةبح هيف طرفیا ةموت وذ ةيبص |
 ||[ نوط ( یون ) ردهبرقرهدنساضققشمدهلیع كنت ( هامون ) ردیسهبنک كفدص |
 | هدهربزج هدننزو ییرا هلیصف كواو ( یعوت ) ردیسا تاذربندنویراوح هدننزو |
 هلنیتمف (مون) ردهب رقربهدنساضق هیک اطنا هدننزو حوت ( موت ) ردبدآ عتسومرب |
 | (موتلا ) ردیدآ ونمرب هدندروب ملصونهدننزو هنیهج (هعوت) ردهبرقرب هدهماج |

 | ( متا ) دلقم یا موتب يح لاقب ۰: رونید همدآ ولهدالق ینویب هدننزو مظعم
 ۱ محطلاو نهدلا لاق : ردهنتسانعم قلزو هنسن یسهلوقم تا و غاي هلنیتحف |

 | ریبعت قغوق هگردهنسانعم قلغب هحاردب هنسن رب و ریغت اذا عبارلا بابلا نم ام |
 | هلکعا روهظ یزجع ندهنسن رب هسک ربو مههزاذا حلا مین لاقب : روتلوا
 | هود و ريح و هرجم رهظ اذا هنم نالف میت لاق : ردهنسانعم قلوا ریحم

 یمیدالت وا
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 لبا ذخا ییهیق بوریک ندحراخ هلغماغلوب ماقم ولکدلوا رولوا مسق نوا دوخاب |

 ( ماقلاو ) هلرسک كنا ( 2تا ) ادعاصف ةعاس رم قنا تغلب اذا یهوا | 3

 رونید هفغوط یقرهلوا لمکم یقلخ هدننقو مات یمسق دلو هلبعف و یرسک كنان
 ردهنسانعمتقو مال یهدنسهلک متل هداروب قلا مات یا ماتو لهما هتدلو لاقب
 مات ليل هذه لاقي رولوا فصو هلآ شلوا رد و روند هفلوا رد یآ ماتو

 مات ردب لاقبو ةفاضالاو ررسكلاو ختفلب مات ردب لاق و هردب ةلبل ىارمقلا
 لاقب رونید هبهبک شلوا مات نوک یہا هلیناونع لعاف مسا ( ملا ) فصولا
 قعوا هنقلخ یسهلیبف میم خد وب هدننزو لعفت ) معتلا ( اهدالوانداذا منم لماخ

 ا نالیریف و ابی هتلح وا هاروا هاوه راص اذا نالف م لاقت : رد هنسانعم

 مت لاقب : رد هنسانعم قلربا هرکصندقدالتج لوقلع قمالتج هرزوا قمالرپآ
 بوزک هلکنا مدآ نالوا تسکش یضایا و ناب عدصناوا نیب ۸ و عدصنا اذا *یفلا

 هب یشع رسک هب ناک اذا لحرلا ج لا : رد هنسانعم قمرآ بوسک نکرروط
 روند همدآ نالوا لماکو مان یسهبنب و تقلخ هدشنزو ریما ( لا ) تبا م
 ندنسهلک هيګو رود هناویح و ناسنا ددش و زواب و قلا ما یا ےک دلو لاقت

 هلیلیوات هلیبق ردفرصتمریغ ردیردب هلیبق ر هخاط نبدا نیر نب ےتو رولوا عج

 هنیفس ( ةميقلا ) ردبرلعسا مارک ةباح نكس نوا و رولوا فرصنم و یک فيقث

 بوزید هعرص دوخای هپیا ردقجوب ولکب و هحالا هکرونید هنغج وب زوک هدننزو

 ینوب رابرع رولک ماتو مین یعج رلردبا قیلعت هنبرلنویب لافطا نوجرظن عفد
 ردرلهیاخع هيما تنب هیلو بهو تن هیګو راردبا دع ءافش و ءاود مات هک ایوک
 روند هیسک شلوا عطقنم یرمط كنکبوک هلیعف كنان و یعض كم ( ما (
 هنبرایدنقرق یون و كوب و لیق هدننزو بنع ( ملا و ) هدننزو درص ( ملا )
 هل مسکو هلي ردهتو رده یرادرفم رلردبا مانا هلکن ایبهنسن نانلوا میسنرونید

 مات یا م مهارد لاش روند هراهنسن نالوا مان ردعج مس یف كنا ) ملا (

 رونید هن هباچ و هلی رومدو هنسانعم ساف رونید هب هتلاب هلیرسسک كنات ( ملا (
 .هیهاچ و هل نانلوا هبه همدآ ر هلی كرلت ( "یقلاو ةغلا ) هنسانعم ةاح##
 لادتعا و تیافک یسارحا هکروند هبهنسن لوش هدننزو مظعم ( ملا ) رونید
 هيلع دیز یا مټ “یش لاقب هلوا شغلوا هدایز هنسن کا هزکصندقدلوا هرزوا

 نتالعاف هدننرض كلمر رحم نانو اف ندنوت هدضورع نف هکهتن لادتعا دعب

 لوش هدننزو ثادح ( ملا ) ردرعاش رپ یهعنلا ةريو نب رقم و یک ییدلک ا
 ین كروزج نالوا ثحم هلغلوا زئاف یرخا دعب :ر قوا هدراق هکرونید همدآ

 دکسیرکی هک كنرورح راق لوفلع هلوا ردبا ماعطا و قدشن هنیکاس و ءارقف
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 بولو تیام ىلج تدم کالماح و ما هلعح اذا ها لاق ؛ رد هنسانعم كلبا

 تمنا لاقب روللوا رببعت لوا مان ینوک یآ هکرد هنسانعم ینمتاچ بولک یم رغ وط
 ۱ ما لاش ردلمعتسم هنسانعم قلوب ی رادشم مامت یم تاسو اهدالو ادازا بلا

 | رمقلا ما لافب :ردهنسانعم قلوا ردب بولط ماث یرون كيآاو لهتک | اذا تبثا
 ثكمرولیرومدینمب كمريو م همدآ رب و رکذپساک مات رد وهف رهبف "النما اذا
 | ىد وب هدننزو لیعفت ( مقا ) ما هاطعااذا انالف ما لاقب * رد هنسسانعم
 نالیربف و همنا ییعع همعو امیق همت لاقي : رد هنسانعم كلبا مات یبهنسن رب

 | :ردهنسانعم یقلرآ هرکسندفدلراب بوبالنچلوفیلع قهالنچ هرزوا یتمانرب آهنسن
 | بويمربو قولوص یورو ناب م غدصناوا نبي لف عدصنا اذا رسكلا ممت لاق |

 رب 3 زهجا اذا حربا ىلع مت لاق : رد هنسانعم كل هبت بورونب كباچ ینشیا
 | موقلا مت لافب : رد هنسانعم كمربو هربغ ینبیصن یفیدلوا راف ندنفوا راغ هک

 | هه اب یرکف و یأراب یسوهو اوه كبرع ربو هحدق بیصن رهاطفا اذار
 | لاقب : رد هنسانعم قلوا مه هلیسبلاها یمهلیبف می عی قلوا یی یهاکمارا و

 بورد هاج یهتسن ر و.اییک هتل وا هبیاروا هاوح راص اذا. لچر مع
 هکلها اذا "یشلا ممت لاقب رونلوا ریبعت كمروتب ینشیا هکرد هنسانعم كلنا انقا و |

 | ةميقلا قلع اذا دولولا مت لاقب : رد هنسانعم قغاط هه هبیص و هلحا هفلب و |
 "یشلا متقسا لافب : رد هنسانعم كليا مان ییهنسن رب یغد وب ( ماتتسالا ) هيلع |
 | لاس اذا ةمعنلا متسا لاقب : رد هنسانعم كعسبا ینماتا كنهنسن رب و همتا اذا ۱

 هنم بلطاذا هسا لاقب : رد هنسانعم كلئا بلط لی رومد ندهسکرب و اهماعا

 هدننزو لح (ةعتلا و ) هلبعف كرلات ( ةماقلاو ماغلا ) های ۱ هاطعا یا همناف ملا |

 | مات مهاردلا هه لاقب رونید هثيش نالوا لمکم.هلیسیدنک یناصقن كنهنسن ء |
 نيسح تنب همان و ردیعسا هباصع رفن جوا مان و ايب متنام یا ابن و اات و ئالا |

 | فصن هکر ونلوا قالطا هت لوش هدنحالطصا نویضورع و رده دحم نانق نب |
 | هوشح هکهلق هدنلزم وشح یرخافصن بودبا لامکتسا و افیتسا یتغصن كنەرئاد |
 هتب لوش ضعبلادنع و هلوا اج یغد هدنا هضراع نالوا راج یها ضورع |

 ( ماعلا ليل ) هلوا ملاس ندفاحز نکیا نکع یلوخد یاحز هنسازحا هکروند |

 | هدنوب هکردهمک نانلوا رییعت ادل بش هکرد اتش "یلایل لوطا هدننزو باتک

 لوقیع ردزناچ یغد مات ليل هلتیسن و مات ليل قرهلواتفصو مالا ليل هتفانحا
 | هدنماکنه رابنولیل ؟یواسن هکهیلوا نابتسم یناصقن هکردهصکجوا لوش ماقلا لیل
 لاقب ردنراپع ندهصکنالوا غلاب هبهدیز یخد و هتعاس ییا نوا یأر یلع و روئوا

 ابناصقن نابتسیال ثالث یهوا هانشلا یلایل لوطا,یا ةيمامت ليلو ماتا ةليل هذح |
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 هکردیعسا كنق كنهسک مان “م هدننزو فرغ ( همکت ) همخنآ اذا همغتا لاق
 هدالرت هلن ( رتا ر ردیسهدلاو كن رارددب هلیبق ما" ملس لوقلع ناغطغ |

 لوق ىلع رونید هفیرای یک قرا ییدنک بورا كنيرومد نابص نکرروس تفج
 هلیرسک كنات ( تلا ) رولک مالتا یعچ رونید هکدنخو هغیراپ نالوا هدرب اقلط
 ۲ وه لاق روشد هب یجتغچو همالغ یا نالف ۲ اذه لاق : رد هثسانعم مالغ

 هنکروک نوزوا كرلیجمویق لوق ىلع هنسانعم غئاص رونبد هبیجمویفو راک | یا
 هکر دکعد ذبمالت هدنزو و ( مالتلا ( هل رسک كنا رولک مالت یعج روند

 یرهوج ردشملوا فذح یلاذ بولوا ذیمالت لصا ینعی رولوا كعد رادرک اش
 هک الح و ردشلبا مصح بویلبا نایب هللا یربغ ندانعم وب یتسهلک مالت هداروب

 لاذ فلؤم هکربد حراش ردقلوا لاذلا باب یرک ذ لحم هکلب بویلوا ندهدام وب
 یدلیارصق هنفذح كلاذ نكلاي ندنسهلک ذیمالت و یدلنا نایب یتسهدام ذیلت هدنباب
 هی ره وحفلوم هکر دب رغ ردحانح هغش وا طاقسالاذ و ءاي هد هرو هتروصا رز

 لوصا ارز ردشلیا بئاغ ی هطبار هدر رقنو ر رڪ ندنتکلام كاریکف رح

 د رک اش بولوا هی تغل هسارب ذیطت نالوا یدرفم هلذیهالت هدنرثک | وا

 نالغ و هغاص بولوا برعم ۲ یمحتا یظفل غالتو ردمومه هرزوا قلوا هنسانعم

 رکا و 2و جن هدروص وب ردم وق هرزوا قلوا هنسانعم ذیمالت و هغاص

 هنفیدلوا .ذوخأم ندنسهدام ذل یسهلک ذیلت وبشا یدیلوا تبا تغل هلا هب دنع

 ینددرکاش ردکلبا لکا هلبرلجوا رشید یبهنسنرب ذمل ا ریز یدبا رونلوا ۳۹
 ندن آ هبروصت یرلکدلیا ذخا یجصرد یقفراعم و مولع ییدلیا لاصصتسا ندنذاتسا
 و ارز یدیا رولوا قفاوم كعد رلیدلیا قالظا ذيمت هد رک اش بودا ف رصن

 رد لاشالا ةربثک ندهیبع تافرصت یلاخدا ءا هبهلک لوا هلفرتصتو ذخا هنوک
 و یال E ۹ ملا ) ی 9 هدنسهدام ذل ثح و

 ٠ * رشلا لاق ردنرابع ندقلو لاکا اا هنسانعم قلوا لماک
 نایب هلا مامت یلاک فلوم لک اذا یناثلا بابلا نم 9 همان و نیئلثم اماعو امت

 هدنبغار تادرفم هکرتد حراش یدنلوا رفت هلیظفل لک رویم لاشم هلکلیا

 هکردنرابعندنسابنناو غولب ه"دحرب كنهنسن لوا "یشلا مات هرزوا یفیدلوا موسم
 جراخ هلشبلا هکردیلباقم صقان سپ هبلوا جات هنماعفنا هنسن جراخ دعبنم
 مات و "و یهتنا یدلیا ریسفن هللا ضرغلا هیفام لوصح یلاکو ردحاتح هتماعضنا

 : ردهنسانعم كلاما یب هنسن رب رولوا یدعتمهدقدنل هلص هل راف رح یلعو اب یسهدام

 مات یهنسن رب هبسسک بنهر ( مامالا ) امان هلعح اذا هيلع "و هب ت لاقت

 ٍ و

 هحسنس

ِ 

  iid aaaف
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 هکردیفدارعو هدننزو مهدا (محعالا) هلوایراس یرالق و یرلفوبج هکرونید هرلشاغ
 كندمجعم یاخ و كن ( موخاا ) مهدا یا حنا سرف لا رونبد هنآ نا
 ناشن كرک راربد زم هدیسراف روند هرونس ندبا لصف یني كنسرا یا لبه

 منو یکیدرفم رولک موخ ج ردننوم وب و نوسلوا نیعمادج كرکو بوصتم
 من كلذك هلم كنا ردم یدرفم ردعج موخ لوفیلع و هدننزو قنع رولک
 روید هلاح نالوا یهاوشد و دارم كناسنا موخ و هلیضف كرات ردهموخ و

 رد هنلاثعم قلوا روئسمه هرا رخآ رب ضرا رم هدننزو هلعافم ( ةجئاتلا )
 رونید هفلوا التما هكهلبمط کنان ( ملا ) اه داحت یارکتمرا منت اننمرا لاقب

 ( میرتلا ) ردیدآ عضوم رب هدننزو میذح ( مرثلا ) ردموسرم هدنسهدام منو
 یلاعت هلل عصاونم یا مر لجر لافب رونید همدآ نالوا هللعنماوتم هدنن زو ریما

 لجر لاقب رونبد هیسک ثولم و هدولآ هلساب و ربک لوفلع هلصئاقن و بلاعم و
 هفجضآ یربد كنعسف راوط هلنینحف ( مرتلا ) نردلابوا بیاعلاب تّولم یا مرت |

 راكد اصوصخ ردهنتسانمب ایسال ردندضیضخت تالک تال ( امرال ) روند
 هدنسهکلواسرافو ردیدآ تلایا رب هدنسهکلوا ناعبرذآ هدنئزو رحاه ( مرات )

 (ناهجرتلا) رارید ید مرا هلارنوکس و ردمدآ هدلب رب رونسمه هلاهدلب ما جرف
 هدننزونافما ( ناججرتلا و ) هدننزو نارفعز ( ناججرتلا و ) هدئنزو ناوفنع
 نب مرح نب ناججرت و هیلبا ربسفت و نایب هلتغل رخآ یتغل رب هکرونید همدآ لوش
 هللا رخآ یناسل رب هدننزو هجرحد ( ةجرتلا ) ردهسک فورعم رب همحطییا
 همالک رمسف اذا هنع مرتو ناسللا مجرت لاقب : رد هنسانعم كلنا ناب و ریست

 هلکنو فلوم ردا تلالد هنبات تلاصا كنهدام وب لعف وبشا و رخآ ناسلب

 یدلیا مسر هدنسهدام میر ینوب یرهوج اریز ردشلنا شبرعت هبیرهوج
 (,ناکرتلا ) یدلوا بهاذ هنسهدایز كنت بولوا ذوخأم ندنسهلک مجرا هک ایوک |
 هسک رفن كب زویکیآ ندرلنآ هدنآ رب ردهفئاط رب ندنموق كرت هدننزو ناوغتع "
 هللاعتسا ترثک هدعب رلیدد ناما كرت هرلیدنک هلتفاضا هناا ةغلابم هلکلک هناعا |

 موق هکردموس هسرو هدیسرافبتک هکرید مجرتع رلیدید ناکرت بودبافیقخت
 "نام یدنلوا قالطا ناکرت هلغلوا هاشم هنسهفئاط كرت هدراوطا و عانموا روزه

 | هدننزو رفعح هللا همجعم نیغ ( لغت ) رد هنسانعم لتم و هبش هدیسراف یظغل
 | نارفعز رد ناطغت یعسا كغاط لوا دوخاب ردیعا كغاط رب و ردیدآ عطوه رب
 ردهلسیبق رب ندنسهایبق نادیح نب ةرهم هدشنزو یمم ( یمغت ) هدننزو

 لاق روند هماعط نالوا تعاب هکلنا التما و همخ هدنزو هجر ( ةمغتملا ) "
 :ردهنسانعمكلتاالتما و هبمخ هلرسک كنءنمه ( ماغتالا ) ةمختیا ةمغتم ماءهط أ
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 عاص یا نب علاص ندشدح لها رداع فلخ نب هيما ٽن هنآ وت ندندنا وال ۱ ۱

 یدبا مآوویلصا كندنفلمأوت هرزوا يلوق لیلخ ماما هکرید حراش ردندنسافتع كنآ |[ "
 ( ماتنالا ) ردشلبا رکذ ید هدنسهدام واو فلوم هکهتن یدنلوا بلق هاتوا و |

 نيا تدلو اذا "الا تمأتا لاقل : رد هنشانعم قمزوغوط زیکیا هدننزو ماركا
 ماتا لاق : رد هنسسانعم لا رب ینکیلد ییا كنوتاخ و دحاو نطب نم ادعاصف

 هناویح و هتروع ناروغوط زیکیا هدننزو نسحم ( مثلا ) اهاضفا اذأ ةأرمل
 هتروعنالوا رروغوطزیکیا رابرههدنزو بارح ( مائتلا ) ردصاخفصو روند

 قغوط قرلوایشیا زیکیا ندنراق رب هدننزو هلعافم ( ةمءاتلا ) رونیدهناویح و
 تاق رمشکیا یجاغراو یشراو هعم دلو اذا ةمءاتم هاخا مءات لاق : رد هنسانعم

 ی نیفاط ىلع هست اذا بولا مءات لاقب ردلعتسم هنسانعم قموقوط زب قرلوا

 لاق ردلیعتسم هنسانعم كعرکس هنن هرکصندکدنرکس شاب ر تآ و هته و هادس
 كنان ( مژتلاو ) هلبرمسک كنان ( مثلا ) یرح دعب ايرج هاچ اذا سرفلا ممات
 رد هلت هرخآ یر ره روند هنشیا لزکیا هدننزو راما ( ےئتلاو ) هلی

 هنس هنادوجا هدننزو هی ( ةيماوتلا ) هعم دلویاهمیثت و هموت و همشتوه لاق

 یرکب هرهش نالوا یسبیصق كنسهکلوا ناع هدننزو بار ( ماوالا ) روند
 ناع هبصق و دبقت ها نوا رهوح ینو یرهوح رددآ هدلن رب هدهفاسم حرف

 عنموم ر هدننارن نرح ماوت و راما مهو هلهحو ییا هلکلیا ربسشن هلا

 ( همشتلا ) ردیعما كنوا هدرخ ساجر هدشزو نامرب ( نامءوتلا ) ردیذآ

 هلبات دندشت ( مائتالا ) روند هنوف ییدلیا ذاا قلغاص كنوناخ هلل رسک كات
 لح امت" الا ۶ رد هنسانعم یلرغو یوبف قلغاس نانلوا رک د هد زو لاا
 تارهح ( تامعوتلا ) ردطلغ هضسن نالوا هدننزو لاعفا هداروب ةمئتلا حذ اذا
 هکر دبعسا بکر هنوکر یکه قم صوصخ هناوسن ردعج ندنظفل همعون هدنزو

 هدارو نلوا یسوتروا هدکنو هدنزرط بک قجآ سوا یرلکدد رحاشم
 ىح كنت ( مثلا ) ردقلوا رجاشناک نالواباوص ردطلغ یرلهفسن بجاشلاک ||"

 چ لاق : رد هنسانعم قعوقوط هحالآ یر هالح هلنوکس كنولمهم یاح و
 ٠ نابقوط رب هحالا ( جلتلا ) هاش و اذا لوالا بابلا نم ام بوقلا كئالا
 ( ةمحلاو ) هلاه ( ةينحالا و ) هدننزو "یمهدا ( یمحالا ٠) روند هه الح

 ردیعسا فورعم شاق .دیشج رب هدننزو هبظعم (ثفعحلاو ) هدننزو همرکم
 وایعت روک وق هدنکرت هکر وتید 1# هایم لیا و قلا یر دوو مظعم منم و

 هدننزو هفرغ ( فعلا ) ةرفشلا ىلا دوسا یا نولا تم سرف لاقب روئلوا |
 لوش هلاعف ( ةمصلا ) داوسلا ةدبش یا ةمح هب لاقب روند هغلهایس كن |

 تست ععع_______ _

ERE 



۱۹5 

 راربد سه هبوص عفاو هدنآو نوچ راندلوا كنرکی روسنلوا نالطا ءرلغاط
 ردیبقل لاش ما دیز ندهعیطاوت ) ےھابالاوذ ) ردا كصرا ر ما و

 ردنژهوب و نوساوا كفاباو فلا رونبد هفمرپ شاب هریک كنرمه ( ماجالا )
 هد زو لاعفا یک راصعا و و رواک مهابا و میهابا ی رولوا رک ذم اسعب

 فلوم ردبدآ لزئمرب ندرف لزانم هدننزو مارکلادع و ( ماہلادعس ) ردندرانک
 هدندنع نویوح ( هما هاعسالا ) ردشءالبا "دم ندلزانم یو هدنسهدام دعس
 هدننزورفعح ( مریلا ) يک كلوا و كاذو ءالوهو اذه ردنرابع «ندنا راشا ءاعسا

 مره و هنسانعم رفسع روند هنکجچ روپسا هدننزو نامرهق ( نارییلاو ) |
 هنقن و روسح لاکسج هلبعصف لار و ناب ) ةمربلا ( هنسانعم ءانح روبد هبهنف

 هنيدابع كدنه لهاو هرهز یا روشلا عرب یلبحا لاق رونید هنبا و با و

 ردصم هاعرب و ردب ران داببع تل هفناط سوح یراکدید هما رب دارم هک ز وند

 اذاهتپل مرې لاقب : رد هنسانع» قمهبوب هللا هنف یک کرک یلاقص و جاص رولوا
 ردهنسانعم قمرازف جاص هلیببسباضخ هدننزوجرحدن ( مربتلا ) ةعبشم اهانح

 لحر رب ليف كناب ( مارب ) ةمرپلا نم ىنعي رجلا اذا سأرلا مريت لقب |

 نب ةبثع نب نامت و ردقجهلوا درج دزب نب ماربب ندسرف كولء دارم ردیعا |
 هبهنسن شهایوب هللا رغصع هدننزو جرحدم ( مربلا ) ردیعا كنسرف یتعلا |
 بلصهدننزو ذغتف هلباهلمهم داص ( مصبلا ) رفصعم یا مریم بوت لب رونید |
 رونید هثیش نالوا دیدش و "

 تفچ ندنطب رب كنااوبح میج هدننزو رهوج ( مأوتلا ) (۰ ءانلا لصف «) |
 ل رکو یکیا رک رلرید زیکیا هدیک رو مکنمه هدیسراف هکرونید هدلو یغیدروغوط
 هنبرب ره رانوسلوا طلتخم رکو نوسلوا ینید و كاکرا كرکو نوسنوا هدایز
 يک لاخر هلی كند رولک مأونو رولک مئاون یمج رونید مأوت هلسن هرخآ
 رونیدنامآون هدقدلوا مج یسیکیا و روتید ځد همأوت هدننلّومو مأوت هدنرکذم و

 ینو فلوم هکرید حراش یک یراکدبد جوز اهو ناجوژزامه رونید مآوت كانك |
 . هننیدلوافاتخ ییالقنا ندواوو بولوا هیلصا كند یدلیا ےسر ید ءداصا واو

 قالطا هبکاوک نالوا هدنتنبح شعنقوص هنیرب یرب موعتلا مثاون و یبتنا هابل |
 ردترابع ندرلوجا شعشقص هنیربیرب هرجا فدص ۇلؤللا مئاوت كنذک رونلوا

 نالوا هدنآ هک رد حراش ودیدآ لزع» رب "ندرق لزانم هدضحرب ءازوح ماوتو ۱

 ماونورلربد مون .هنبرب رح ردقحهلوا هح هلا هعقح هکر لرد نامآوت هلزنم ییا |

 کیا هسرولوا زاف رونید هتوا ناق یجنیا لوق ىلع هقوا رب ندنرلترا رات ۱
 3 ۱۳ "یا ناهماوت ہک ەت ردندلاجز "ما و ردراو یتمارغ کیا هسرولوا راځ و یبصن. |

 دا
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 لا اوم لاش : رد هنسانعم قمربآ ندنرلاآ ییغازوب اب یغالغوا دوخای
 ناکلاب اوم لاق : رد هنسانعم قلوا میقم هدرب رب و هناهما نع هودرف اذا

 :ردهنسانعم قلوا هبتشم و قلغم شيا رب هلرسك كنز ( مابالا ) اوماقا اذا
 لاق : ردهنسانعم كليا فرطر ؛ندشیا رب ییدآ رب و هبتشا اذا صالا ما لاقب

 لاقب : ردهنسانعم كمروتب تاب یرلکدید یمیبریو هاحمت اذا مالآ نع انالف مہا
 رولک هدهنسانعم قمابق یوباق مایا هکريد حراش یمیلا تشبا اذا ضرالا تما
 ندنوب یراریبعت بم و ماببا كنيفلوم یدلبا تراشا اکا هلیناونع مه هک تن

 یسپ یسپ كنایبص هکردیعسا ورعم تاب هدشزو یلبح ( یمیلا ) ردذوخام
 هبرا رونلوا ریبعت ینوایدک ردتوا یلقعلق یرلکدد یکسپهبا كننرلنایبص هرشط و

 رونلوا قالطا هعج و درفم یسهلک یم و رولوا یفصا ندنا نکل هیش هتناب

 هدننزو هحرف ( ةميبلا ) رولوانوجاقالا ىفلا هکرونید ةامیب هدند رغم لوقیلع
 ةربثک یا مې ضرا لاقب روند هر نالوا قوج یرو تام یرلکدد یمچ

 قلغم یا ہم باب لاقب روتید هیوبق شفاپق هدتنزو مرکم ( ملا ) یسیبلا
 مارحلوشو تععا یا میم"یث لاقب رونید هثبش نالوا تعصم بویلوا قوم و
 تعس هوحولا نم هحوب هنلیلخم و هحابا هکرونلوا قالطا هثبش نالوا زوظحم و

 (ممالا ) یکتخاوّما جورت مرح رونلوارببعت یعطق مارح هبلوا نکع تهج و |
 هایس كب هدننزو ریما ( بلا ) روند هثنش نالوا تبصم ید و هدننزو مرکا |

 یا ےہ "یش لاب هلنیتعم روک مو هلی كتاب رواک مب ىج, رونید 2
 هدنلیذ مه یرلعج ون ردراو یربخات و مدقن تخسا هدرل هس هدماقم و دوسا

 هنآ لوش و ردبعسا كسرف رب صوصخم ۵ هعیر نب بالکونب میب و ردرلشلیا حسن
 كنرکی هکهلوا شماعشراق قلهحالا و كنر یربغ الصا بولوا قاص یکنر هکروئید

 لاق رونلوا قالطا هشؤمو رک ذم نوسلوا هسرولوا هدنوط هن زونلوا ریبعت
 الصا بولوا زودیود و رونید هنویق یثید هرافو هیف ةبشال یا میم سرف و لحق |

 لوش و هيف عیحرتال یا میم توص لاق روند هزاوآ نایلوا یدیدرت و عیجرت
 يا ےہ نول لاقب هلوا شام راف رخآ كنر اکا هکروند هکنر ناص و سصلاخ

 رشڪ ] ثیدحلا هنمو ردندنسهدام بوش یسلک هبشب هداروب هریغ هبشی مل
 ینعب ةارعوا جرعلا و صربلا وح ایندلا ف ناکام “ىش ب سیل یا [ امیب سانلا
 هکنر ناسکی و صلاخ ردعج ندنظغل ےہ ردهلیع تاب هکیسهک ےب هدشیدح و |

 كاروک نالوا صوص هاید اع دار هکر رلعتسم هرزوا و رم هدارو روند |

 رارولوا زوشحم یقروا ماس و میخ ندناهاع و ضارما یک قلشراو قللادوط و. |
 نددنسلاو هعتما نالواصوصخم هناند هکرایدلیا ریسفت هلا ةارع راضعب و ردکید ||

 هعنرب هدنبارت .یج هلی كلا ( مابلا ) ردکعد راروئلوارشح قرهلوا یرآع. ||

 7 ۸ ۳ ۳م 0
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 زا سلما اعد هدنباب یسوم عفد یموف «دنرادورو ارومأم هنبرارزوا لبئارسا یب
 یسوم ترشح هلبا یهلا لیذخ ىلاعن هللاذاعم راپدلیا مازلا هلبا عامطا هرخاالب و

 بودا ناربط و جورخ شیا غرم رب هدننورد هدکدلپا ثراسح هباعد هدنفح
 نالذحا نم هللابذوعت یدلوا درم كرهدیا ثهلیک بلک بولوا طقاسهنیردص یناسل و

 یدپآ ملاونب یلسا كنوب ردیمسا هلیبف رب و ردبدآ هدلب رب هدنسبحاو مور ملب و
 هدینوب یکیرلکدید ربنعلب و ثرامم#ب هلیفیفخت هدنرلهلک ربنعلاوت و ثراغاونب
 ندندب ةعبرا طالخا هدشزو رفعج هللا همجعم نیغ ( منلبلا ) رلیدلیا فیفخت
 ( ملا ) ردنرابع ندمغلپ و مدو ءادوس و ءارفص هعبرا طالخا و ردیعسا طلخ رب
 یغد یزاوآ هکر ونید هنلت نیلاق كنهنوغال و كروبنط هلدیدشت كم و یف كلاب

 هدسیکیا هروک هنناپ كحراش ردیلباقم ریز رونلوا ریبعت یلت ماب رولوا نیلاق
 هلي كناب ( ملا ) ردیدآ هدلب رب هدنتلايا نامرک "و ردب"رعم ندیسراف
 رونیدهنحوا كغمزب هکر دیفدامو هدننزو نائب ( مانبلا ) یک موب رونید هشوقناب
 هدنسهدام ینپ هدنباب لتعم ینعی ینبق رکذ و ةدناز میلاو نبا یا مبا اذه مهلوق و

 | رک ذمیرب ره ندرانوب رونیدهشوفاب هلی كرلاب ( ةموبلاو موبلا ) ردموسم
 اإ تغل هلا یسراف رد حراش رواوا هندحو ءا هک روئلوا قالطا هنشوم و

 | هدننزو هنیفس ( ةچعلا ) ردیبقل كندحم مان نایلس نب دجم همو و رد هدراوتم
 ردلماش هنالوا هدرحاو رب هنسانعم ابراچ رونید هنسهلج كناويح ولقایا ترد
 | لجلب ادعام ندناسنا هکروتنبد هیولناج نایلوا یکاردا و زییم اقلطم لوق ىلع
 ول و مئاوق عبرا تاذ لک یهو ةيبلاك وه لاقب رولک ماب یعج رولوا ْناویح
 هغالغوا كاذک هیزوف هدننزو هر ( ةمبلا ) زبعال ىح لکوا ءالا ف

 ردزناج هدهلیعف كناهو ېک رمن و هرم رولک مب یعج رونید هیغازوب كلذک
 لاقب رولک تاما یعمجا مججو یک ماهس رولک مابو نوجغیدلوا قلح فرح
 ]| قطن ره هدشنزو مکیا ( مالا ) رقبلاو زعلاو نآضلا دالوا یهو ةسيلاب ىنا
 | ندمالک ( ماهبتسالا ) ما یا مہا لجر لاقب رونید همدآ نایلوا یتردق هملکت و

 | هیلع مهبنسا لاق : رد هنسانعم قلوا شوجن و مسپا بولیئوط هللا مصح و زج

 | قلفمو لکشم بونلزراپچ شیا رب و مالکلایلع ردقب لف محتنسا اذا لوهما ىلع
 1 ددش و -لکشم هدنزو همن( ةميلا ) هبتشااذامالا مهبتسا لاق :ردهتسانعم قلوا

 ۱ توقلاک هکر ونبد هردابلوشو ةدیدش ةطخ یا ةمج قعقولاقب رونبدهبهنداح و سا

 ۱ ره لاش هلوا م ولعمأت یهح و تمس تكحهدیآبلخت و تمواقم و ذحایشاپ ندنوطسو

 | هرکسعو هنسانعمهرعنص رونلواقالطا هابقو وب نبانم یدتیال عاصش یا اس

 يبیزوق هدننزو لیعفت ( مبتلا ) هدننزو درص رولک ےہ یعج روننوا ینالطا



۱۹۳ 
msecتا محو ۰  

 هکر دہر روندهنئالوا لشي و هزا كنان یرلکدد ضج هدننزو بارع ( مالب 0

 مهمادالاق ةنجلا لها مدا رک ذ ىف ةيابلا ىف لاق یدلیا لوهذ ندنسهدام مالاب فلؤم |

 مالاب هرزوا یرلقبقح ةصالخ كحا مش نون و روث لاق اذهام و اولاق نونلاو مالاب |

 رفعج هلا هیقوف یا ( متلبلا ) رونید هغلاب نونو روند هزوکوا ردیناربع ظفل
 روتشلوا ریبعت كلی هک روند هتک نالوا درحاع ندماکت هلمفالط هدننژو

 اب هيف لاقب : رد هنسانعم سان و قاخو ناسالا لبقثلا غلا یا متلب لحر لاقن |

 نافلحینغایا كراوط هدننزو هجرحدهلهج ( ةمحلبلا ) ریثکسان و قلخ یاربثک
 راطوبلا جلب لاقب : رد هنسانعم قمراص هلا قراصیشا ندرلطمیک هلاچ قوبطو |

 هنمدق.كسکوک هدننزو رغعج ( مدلبلا ) ابيصب ءاد نم اهغاوق بصعاذا ةب ادلا |

 هلزاغو هلبا زاغو لوق ىلع رونلوا ریبعت شود هدیکرت ردبتس زاغوب هک رونید

 نابنیوابوبادل هدنزاغوب كنیسق تآ لوق یلعو هنعوج كرب نالوا قشباب قالطرق |
 «یرلا نمهبلصت | امو موقلطاواردصلامدقم وهو همدلب باصا لاقب روند هنبرب

 برطض«یمادناهثیهلا لیقلو رظنمدم و نهذ دنکوسرفلا موقلح نم برطضااموا |

 (مدنلبلا) ماهکیا مدلب فیسلاقت رونیدهجلقروک ریسک ورونیدهمدآ شارت اننسقشقای |
 رظنمد,نهذ دنک هدرلنوب هلیرسک كرلب ( ةمادلبلاو مادلبلاو ) هدننزو لجرفس |
 هلغلوا لاد هبانعم دايز فورح هدايز نکل رونید هیسک هبلوج نادان و شارتان |

 :ردهنسانع,ققروق هدننزو هحرحد ( ةمدلبلا ) رولوا غلبا ندنظفل مدلب رانوب |
 مسا لنت روق ندهنسن رب هدننزو هجرحد ( ةعسلبلا ) فاخ اذا لحرلا مدلب لاق |
 ( ےسابتلا ) ههحو ه رک اذا لحرلا مساب لاقب : رد هنسانعم قمرتروب بودیشک | | ۱ یهرهجو عزفنع تكدس اذا لجرلا سلب لاقب : رد هنسانعم قلوا شوجن و |

 مسبب لاق ۸ رد هنسانعم قورت روب بودہشکا ییهرهج ید و هدننزو جرحدن |
 یدنلوا رکذ هکردبفدارو هدننزو ماسر ( ماسلبلا ) .هحو ه رک اذا لحرلا

 (ملبلاو) هدننزو روبنز (موعلبلا ) رونید هنارطق هدننزو لدنس ( مسنلبلا ) |

 هدزاغوب ردقح هلوا قالت رف هک روید هرب كحهدبا روهماعط هدزافوب هدننزو ذاق 1

 رد اوه یارج یرب و ردیلوپكنهدعم هکر دءوعلب و *یرحیرب رد راو ارج کیا |
 هدنغادود كنسق راج موعلبو تالاف ماعطاا یرج وه وهمعلب و هموعلبعطق لاق

 (ملبلا ) رونید هنیزپراک وص نالک ندنتلآ رب هبکسکوب و رونید هغلرغص نالوا
 لوک ایا ماب لحر لاقب رونید همدا خاتسک و لوک | نادوب كن كب هدننزو رفعج

 ماب هسک وبا هلفلا رد ماعلب وب دوخای ردیسا هسک فورعم رب ماب و عابلا دیدش
 دباع تیاغب و یدیا رولب مظعا منا یدیا .ندنوسناعنک هک ردب رلکدید اروعابن
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 قطبالدلوب ناوا هلو عمم وهوا سرخ اذا عبارلا بابلانم ةماكب و امكب "یصلا
 ندرومیانعهدننزو ریما ( میکبلاو ) هدننزو رجا ( مکبالا ) صبالو معسیالو
 ( ةماكبلا ) هلی كناب رد مکبو هلبعش كنب رد نامکب یممج كنطفل مکبا ردنفس

 قلوامسبا بودیاكازسلد دصفنعو یدنلوا رکذ هکر د هنسانعم مکپ هدننزو همارک |
 ادمعت مالکلا نع عئتما اذا سماا بابلا نم ةماکب لجرلا کب لاقب : رد هنسانعم |

 | مکب لاقب ردلمعتسم هنسانعم ینلوا عطقنم ندعاج دسفنعاب ندنکیدطب مدآ ربو |
 | مصح هدزوس هدننزو لعفل ( مكبتلا ) ادعوا الهج حاكنلا نع عطقنا اذا لجرلا

 جرا اذا مالكلا هيلع مکن لاقب : رد هنسانعم قلاف بوليتوط ندملكت هلفلوا |
 | رونید هرلغلب هدرخ هلنیتصف ( لبلا ) ردیدآ منموم رب هدننزو قنع ( مکبوذ ) |
 ندکتفسوکكب لوقلع رونید هنکلکنسوک كنعف هقان لب و یک زوهرط و هنیرتآ |
 ةعبنم یا لب و لب ةفانلاب لاقب هلاعف رد هبانعم و ید هلب رونید هکینیش یبرف ۱

 | لاش روئید هنسرابق بوشیش كغادود هلب و ةعبضلا ةدش نم ءایطا مرو وهوا

 | كينسوک هقا هلیئوکس كمال و یصف كناب ( إبلا ) مرولا یا كتفشف ةلبلا هذهام |
 | ( مالبالا ) لصفلا تهتشا اذا لوالا بابلا نم الب ةفانلا تلب لاق : رد هنسانعم |
 | :ردهنسانعمكلبا جغتو تلب ینعع ةقانلا تلبا لاقب : رد هنسانعءلبهلبرمسک كن ەز |

 اذا لجرلا لبا لاقب : رد هنسانعم كلبا توکس بویغطو هحقاذا مالا هيلع لبا لاقب |

 | ظبلغلا یا لپا لجر لاقب رونید همدآ ولقادود نیلاق هدننزو رجا ( إل( تکی

 | لقم و زولوا یرانورق هدنزرط هلقب هک ردیعسا لوک أم تابنسنح رب و نیتفشلا |
 | كتمرمه ( ةلبالا ) ردتخل هلبئال تاکرح كنهزم هدنوب رونید هنغاربب كنحاغا |

 | یقشاننی لالا لاقب هنم و رونید هنغاربب كنجاغا لقم یخدوب هلیئالن تاکرح كمال و
 زیبا روا "قشزود ینالوط ندنسهنروا قاری لوا اربز نيغصت یا ةلبالا
 | رارکلود و رولوا هدنزرط قوع هکرونید هنغازوط كننوا ریصح هدننزو ردیح |

 شماقو هنسانعم نطقلا زوج رونید هنسهزوق قوم و یک مریب رونید هنیرومد یآ
 كب هدننزو بارحم ( مالبلاو ) هدننزو نسحم ( لیلا ) رونید هنغازوط یغراق و |
 1 بویملکح هروغو زونه بم و رونید هیهقا نالوا مهنلسس ندکیسوح |

 . ] كلا جقن هدننزو لیعفت ( ابتلا ) رونید هیهقا چک نالوا شمامروغوطو |
 ]  دوخاب هدنم هدننزو ناولیپ ( نایب ) ججقنال یا هرما هیلع لال لاقب : رد هنسانعم |
 | | ردوسنم هیاروا هینالب فوبس ردیدآ عضوم رب هدناتسدنه دوخای هدنسهکلوا دنس |

 | كنم ( میلپالا ) ردندنساقتع هنع هللا يضر باطخانب رع یناطتملا نب نج رلادبع و

 دننسانعم لسه روید هلبو ربنعلاب یا ےلبالابدنهلا نم ی لاقب رونید هربنع هلیرسک |
 1 هتتسانعم ردبلا ةليل رونید هنسهصک یجدرد نوا كيآ هدسننزو ءارصع ( ءاللا ) |
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 نغص و هدمت ملو نیا تعطق اذا ةقالا تمخب لاق ردکلنا نينح هليا وزرآ و

 توص اذا لعولاو لب الاو لستلا مب لاقب : رد هنسانعم كملم یسهلوقم ناربج و

 هنسانعمكلیوسنفرآ زمالك ۲ ردلک آ بویللا نایب و هدافا هعشوخ یزوس مدآ ریو"

 هدننزولعفت ( مبتلا ) هل دحام نعم نع هل حصغي م اذا .هبحاسب نالف مغب لاقب : رد

 هدننزوروبص (موغبو ) هدننزو منل ( مب ) ردفدارم هدلوا یانعم چوا هللا ماغب

 نوقرآ هلیا مدآ رب هدننزو هلعافم ( ثمغابلا ) رد هییاخم هکر دسیسا لدعلا تل
 هئداحاذا هاب لاق یکیسیدرفال هلقوشعم كفشاع رد هنسانعم كیا یدرقال نوقرآ

 ( مقبلا ) ردیسا لجر رب هدننزو رفعح هليا هئلثم یا ( ملعب ) میخر توصب
 یساشخا رولوا ےظع یرعش هکر دب رلکدید یباغا هب وب هلق كنهددشم فاق و كباب

 هیبش هنغاربب مداب یغاربب كنجاغا ردفورعم یسهیوب مقب رلردیا لاسعتسا رلغابص
 بودلوکوا یراهراب یرورذ رارایوب هیون هایخوبط» كنباشخا رولوا لرف قاس و
 حراش رد هعاس مس یکوکو رد ففج یراهحرقو عطاق ید نالبس نداضعا ره و

 ردموفم. هرزوا قلوا یی رعم مکب هدعطاق ناهرب اعقاو رد رعم مش هک زید

 ردنابنیرلکدید هلوتات هدیکرت هک ردیسا لئام زوج رج هدننزو "نکس ( مقبلا )
 هدننزو همام ( ةماقبلا ) رد ردح و رکتسم یرلهناد رولوا ردق یاب ناجعداب
 ندنشالط مارب هشبانالف هبوریک بولبربک !ملاخ هک رونید هنسیدنکود یغابی

 ندسنغیدمارب هشيا كرایکویو كرليجاةروب كلذک زلوا نکع یسلریکا ردن رابع
 هدارو رونید هنسیدنکود یغابب یسهلوقم شالطو قنارط تو ترخ یرلقدنآ

 هب یچاغروب هکهللاد ردقلوا دالا نالوا باوصردطلغ ردلبا ار هکیسهخسن رایتل

 رونلوا قالطا همدآ لدهربخفیعنم یسهشیدنا و رکف و یار هحزآ یلقع و ژونید
 هلنبتعص و هلي كناب ( مغبلا ) یآرلا فیعنصلا لقعلا لیلقلا یا ةماق وه لاقب

 نب دیعس هکر در"اج .لصالا یور هدننزو توقاي ( موقاب ) .ردیعسا نطب رب
 هروک هننای كحراش ردشمزود لوا ینیرش ربنم هدیوبن دج" ردیقیتع صاعلا
 تله جن ام )ات وا توا یحبید ناوطتم مود هایت ۱ مقبلا ) ردنداخاا

 لک | نم ءاد هل ضرع اذا عبارلا بابلا نم امشب ريعبلا مقب لاقب : رد هتسانعم
 بوشلرغآهلکمویب كب یسیزوق هدننراف كنوبق هدننزو لعفت ( مقبتلا ) ناوظنعلا
 اینوطب ىف اهدالوا ابلع لقث اذا غلا تمقن لاق : رد هنسانعم قاق ندنکرح

 رد هنسانعم قلوا زسلد هدننزو همارک ( ةماكبلاو ). هلنیتعف ( کیا ) رثت لف

 هلغلوا نادانو هللا ینعی ردکلزسلد نالوا نراقم هتهالب و زج لوق ىلع ېک سرخ
 زقلوفوزسز وکو. زسلد ندانآ دوخایردکلزلدنالوا هلیبسح قلوا زجاع ندقطن
 | مکی لاق ردنرابع ندقنوا عاص و روکو رتسلد قرهلوا دازردام هکر ونید هنغوط
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 | نهد الاح رولوا یغد هدرصم و ینارع ردب زاج ردفورعم هلا وب رص وب رارد |

 ( هماشب ) راررونک وبد یغاپ ناسلب نهد نالوا لساح ندب آ هلغلوا دوففم ناسلب
 (مصبلا ) ردرارعاش نزح نب ةماشب و ریذعلا ن ةماشپ ردندپماسا هدننزو هبا
 | یفبدلجا كنبراحوا كمر زسدآ یهدننای هلفمرب هجرس هلیوکس لداص و یم كااب
 | هدلاح ینیدلجآ كذغهرن تداهش هلفمرب شاب هکهثن روند هرادقم نالوا ینییام هدلاح

 | یراصوصخم مسا یخدكنپراقلارا كراقمرپ رثاس تالذک رونید هرتف هرادقم نالواییام
 | قلئوغوب و رمهنبلا فرطیلا مصثلا فرط نيبامىا مصبلا ردف هلوط لاقب ردراو
 | مغ كنب ( منبلا ) ظیلغ یا مهبوذ بوئوا لحر لاق : رد هنسانعم تظلغ
 | یا مشبلا مرک لاقب ردیناوبح حور هک رد هتسانعم سفن وكس كةم: دانو

 مضه ( مضبلا ) رونید هبهلبنس شمالشب هکمویب بوقچ زونه ندهناد و سفنلا |
 | لوالابابلانم اب عرزلا ےب لاقب : رد هنسانعم كفليربا یرلهناد كنيک | هدننزو
 لاقب : ردهنسانعم كعنکپ بوشلیربا هخرادقم رب یرلناد كنلبنس و هبح ظلغ اذا
 | هکر ديما ءارضخلا ةبح هلنیتضو هلي كلاب ( مبنا ) البلق "دتشا اذا "بلا ضبا |

 | یش رونید هنرحش لوق ىلع رونلوا ریبعت شونمو كابنلتج ردبشع كنحلغا رقاس |
 | نئمروق و عفان هنیرلتلع هیلکو هوقل و لاعسو ی وقم یعاج و رادم یو و نجس |

 رد نسحمو تنم یلافص و جاص كلا الط هرکصندکدروک ندکلا بودافوا یتغاری
 یا مرظب هعبصا یف لاتب رونید هناخ هدننزو رفعح هلا همجعم یاظ ( مرظبلا ) |

 ینفهریولکزوب هسک نفچ و قجایلکز وی یفهرب هدننزو جرحدن ( مرظبتلا ) متاخ
 ماکت لرهدیا هلاما و هراشا یریعوط هنیزو هدنساننا یدرفال كمدآ ییدتا یدرقال |

 هب ریش و ملکتیف مع اخ هبلعو قجا ناک اذا لحرلا مرظس لاقي : رد هنسانعم كلیا |

 1 ( ميعبلا ) هدننزو لیبجز رونید تیمرظب هبسک لوا هکرید حراش سانلا هوجو |
 | ندنسهصو جاغا كالذک رونید .هتروص هنزود ندحاغا و ردیعما كنرب هدننزو ریما |

 | ردطلغیرلهخس غیصلا نمهدارو یک ییدلزود ندنموملاب رونید هنروص شلزود |
 | الما هکرونید هیسک هقطانیب و حق و جاع لوش و ردقلوا غعصلانم نالوا باوص |
 [ ردشقم هرعش داور سرما اب هدفلس هیل وا رداق هنداشنا و مظن موظنم و رعش |

 ۳ رعشلا لو ال مع یا معب وه لاقب یدیا زاوا دودعم ندناسنا هسک نابلوا |

 ردیعایردبكهسک مان نایع یحاص هریحدجم هدننزو ذفنق هليا هثلثم یا ( عب ) |

 | ى وهآ هدبننزو دوعق ( موغبلاو ) هدننزو بار هليا همجعم نیغ ( ماغبلا ) |
 تم لاقب + رد هنسانعم تامهلم بورمغاب هنسیروای یدنکقنای قناب یکردیا قلیراز |
 | نوکیامجنراب اهدلو يلا تحاصاذایناملاو لوالاو تلاثلا بابلا نم اموغب و اماغب ةيبظنا |

 قوتش" هننبرواب هک رد هنسانعم كلبا یرازو نیاح"تلیسک تایسک هقان وای وص نم
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 رونید هنیوص تا هداس نالق هدنند كلهوج و رونید هنغاربپ امرخ نالبراص ی

 ردشلبافیعصت هلکلبا ریضفن هليا ناطيق ینعب هلباهدالفلا طبخ نظغل مب یرهوح و
 كفلوم ردقلوا هلباهر کم ءار یخد هد کیا ییدلیا داهشتسا و هدنغل نالوا باوص

 ءارریرکت اریز ردندنناقالطا دیوجت لهاو و رد هلمهم ءار یدارم ندهر رکم ءار

 كنسهلوقء نالوق و رک هلیرسک كرلهرم ( مربالاو مازبالا ) ردیتغص كنهامهم
 اک ا ینرلحوا رکید رولوا ندرومد یرثک ا هک روید هبهقوط نالوا هدنرلجوا
 هنسن همدآ ر هدننزو مارکا ( مارالا ) ها BE رم قمرصا رارروک

 رب هدنوک هلیعف كناب ( ةمزیلا ) هایا هاطعا اذا اغلا همزبالاقب : رد هنسانع كمربو

 زوتوا و ةدحاو ةلک ا یا ةمزب لک اب نالف لاقب ا كما 1 نویوا

Riكناب ( ےسنلا) ا اذک مونا مزتبا لاق 2 و هانا  
 کوک ر فا هلن وکسلنبسو یصف

 كحضلا لفاوه و یناثلا بابلانم امس لحرلا مب لاقي رونلوا ریبعت قمترص ردنرابع

 هناکزا و هتسهآ هدرلن وب هدننژ و لعش ( مستلا و ) هدننززو لاعتفا ( ماستالا )

 ( ماسنلا و مسابلا ) 1 نا لاق : رد هنسسانعم كنوک
 روند همدا هرزوا ا یرثکا هدننززو دا دش ( ماسلاو ) هدننزو بارع

 (ریسلا )نوجبدلوا عسب ل رونلوا قالطا هرلشید نوا هدنن زو لزنم سا (

 ( هماسبو) ۳ دآ ( ماسب ( هنساذع» مسب ردي” ردصم هدننزو دعقم

 لوا ردن یحف دوخاب رد هدژابز هد هلبصف ناب ردیدآ هدلب رب هدناربا ماطر و

 ندرلنا 1 ردشمالوا یم لک شلوا التيم. هقشع ةنصراع و هنسییغا زوک هدهدلب

 ( مدل ) رداع د وب رو شما او ا لع و

 هتک <R و رد هنسانعم قلوا التما و همش لصف كنهمجحم نیش و كناب

 اذا عبارلا بابلا نم امشب نللا ةرفک نم یبصلا ےب لاقب رونلوآ ریعت نمزآ ككك ||
 مس اذا هثم شب لاق :ردلیعتسم هن انعم قماطوا بوقب ندهنمسن رو مخا

 ها اذا اعطا هعشبا لاقت : رد هنسانعم كليا التما هل رسک كنم ( ماشبالا )

 اوسم ندنرالادو با غارب زدیعما رج وج 4 . هدننزو باصس ( ماشبلا |
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 همهارېو مهارېو مهاربو ههراباو هبراباو هرابایجو ردشلبا مهون باز سەز
 انیبت یلع نجرلا لبلخ میهاربا هروک هشنایپ هدریاسب كغلؤم زس رولک هارو
 ندنظفل هار ہللا با ردیناپرس دنفل ردیفرمش مسا كنبرلترشح مالسلا هبلع و
 دلو هدهبسف ما یئوک ندنتبالو لباب ندنارع شرا ردکعد حر با هکر دېکم
 ردیبمهنغیدلوا نکنم هدنا قبسن هبهبرق مان هزرب ندنرلارف قشم» هطوغیدلبا

 (ةمهاربلا ) یدبا ميهاربایرلسا هکردمارک باخعارفن یکیا نوا نوا ) ۱
 لافب رازلبا زوج یلاسرا رب كنبراترضح الع و لج قح هکرد هفلاط رب

 كحابسم هکربد مجرثم لسرلا ةثعب هلالع نوز وجال موفیهو ةمهاربلا نم وه |
 ردنمرب یدرفم روئلوا قالطا هنداهز و دابع كراودنه همهارب هروک هناب ۱

 هامحوب لوفلع رلربد یمهرب بولوا طفاس هدتبسن هکرداشم هنبونت ینوت
 هسک ندا دناقع دعاوف دیهت هنعباوت هکردبوسنم هصض مان نامهرب نددونه ۱

 رازلیا زوج ییابعنا تئعب رانوبو رولوا هرزواسابقریغ یتسن هدنروصو ردقحهلوا |
 بیذعتو مالبا یتاناوبح نالوا یرب ندناو دعو بونذ راردبا مرح یناوبح مو و |

 ع هني رلساپاب كنموق سوح هدناتسدنه نمهرب هدناهرو رلرید ردلظجراخ ندنیکخ

 ((یههاربالا) ردط وسبمهد هبمالکب نکی رادناقع لیصفتو ردموسم هرزواقلواصاخ |
 هدنساضق طساو يسيرب ردیدآ هبرق چوا ( ةييهاربالا ) رونید هبامرخ هايس عون رب |
 نیس (ےسهربلاوبا ردعقاو هدنساضف یسیع ربن یسیرب و هدر نبا ؛ریزج یسیرب و |

 تأرق هکر دبسهینک "یماشلا یدیزلا نافعنب نارع هدننزو لحرفس هللا هلمهم

 هلیرلجوالراشید یبهنسن رب هدننزوم رج هلباهمجعم یاز ( مزبلا ) ردیبحاص ذاوش |
 نالوا هدندرا كراشید لوا و هلا راشبد كوا ترد لوق ىلع رد هنسانعم قمرصا |

 لوالاو یناثلا بابلا نم امزب هبلع مزب لاقب : رد هنسانعم قمرصا هليا شید ترد |
 لافثتسا الصا«بونلکوب کوب ما رب و تایعابرلاو ابانثلابوا هنانسا مدقب ضع اذا

 هلج اذا ؟بعلاب مزب لاق : رد هنسانعم قلوا ردتقم هنکرح اباحمی درهیللا |
 ةقانلامزب لاقب : رد هنسانعم قناص دوس هلیغمرب تداہشو هلقمرب شاب و هب رعتساف |

 مزب لاقب : رد هنسانع« قلا بوباق یتسابل كهدآ رب و مابالاو ةبابسلاب الح اذا

 :رد هنسانعمكلبا تعزع یعطق هشيا ربو های"ا هرب لاقناک هایا هبلس اذا هموت انالف

 مزب لاقب ۰ رد هنسانعم كلئوس زوس ظیلغو مزع یا هيلع مرص اذا مالا مرب لاق |
 هبابس ینشیرک كباب و هرسک اذا همزب لاقب : رد هنسانعم قمربق و ظلغا اذا لوقلا

 ةبابسلاب هذخا اذا سوقلارت و مزب لاقب : رد هنسانعم كمربوبلاص بوکج هلعابا و |

 تمجم بوسک هليا یعطق مزع یشیا هدننزو هلعافم ( ةمزابلا ) هلسرا مث مابالاو
 هزبسهدننزو ریما (عزملا ) ةيرصوذ یاالاق ةمزابموذ نالف لاقب .: رد هنسانعم
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 رظنلا دیدح هدننزو طبالع ( مشاربلا ) «دحاوا هيلا رظنلا مادا اذا اماشرب و ۱
 یرلناوسن یلوطانا و ناتسبرع هکرونید هیهجب هدننزو ذفنق (مشربلا) روتید همذآ |"

 عقرب یا مشرب ابهحو فو تءاج لاقب ردنداع لزوک كب راروننوط هننرازو
 هکردیجانا امرخ سنج رب صوصخ هبءرصب هلیصف و ىع كباب ( موشربلا
 تكنس هل وقم هشدش هدنن زو روغصع ( موصربلا) رویشب را م دقم ندریاس یسویم

 هدننزو طبالع ( یطاربلاو ) هدننزوساطرق ( ماطربلا ) رونید هنغاب یرلزغا ||
 ةغشلا, خلا یا مطارب و ماطرب لجر لاقب رونید همدا ولقادود یموب و یرا ||

 رفعح ( یطربلا ) ةمضط یا ماطرب ةفش لاقب رولوا فصو هغادود ماطرنو ||
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 ناسللا ىعلا یا مطرب لحر لاقب رونید همدا نالوا یرجع هدملکت هدشزو |

 ۱ یکم واط ندمصغ لاک هکرد هنسانعم قملوا بصغر هدننزو هحرحد ( ةمطربلا )

 بوردنلهکیوا كب یمدارب و ابضغ ۓغتنا اذا لحرلا مطرب لاقن ردقمرابق بوشبش |
 هک و هظاغ اذا انالف مطرب لاقب رولوا یدعتم هکرد هنسانعم ققلراط
 ( مطربتلا) داوا اذا لیللا مطرب لاش : رد هنسانعم قلوا لظم كب
 مطرب لاقب : رد هنسانعم كلا ادب قلتغراط یشا ندزوس رب هدننزو جرحدب

 هعسرو هلغلوا موسم هلادرابعوب هدحاصص و هدسوماف مالک نم بضغت اذا لحرلا
 هلینرابع ندیدنداب نتفرکمثخ مطرب هدیدال هم دقم یرشخمز نکل یدنلواهجرت

 ندقلنغراط دوخای قلراط قرهندروموص بوئدموک هروک اکا هلکلیا ناب

 یریسفن هم روب كفلوم هسیاباوصوب رکا رولوا كعد قمن دروموص بوئدموک
 هلی كرب ( ةموعربلا و ةعربلا و موعربلا و معربلا ) رولوا یبم هیهحاسم
 شمالجازونه لوقیلع رونبد هنغوهفكنکعج كنشم ناقج بورابزونه كحاغا
 هدتنژو هحرحد ( ةعربلا ) رونلوا ریبعت قحروموط هک رونید هنکچچ
 لاقب : رد هنسانعم كما روهظ یوع رب كحاغا هدننزو جرحدن (معربتلا و )
 عضوم رب هليحف كنب ( ميعاربلا ) اهنعرب تحرخ اذا تربت و ةرحشلا ةعرب

 رهزوح ردبا تابا لوقب هدنراقلارا هکرونید هرللاسموق لوش لوق ىلع ردیسا
 (ةمهربلا ) رونلواقالطا هنبرلهبت یروبسیرویس كرلغاط لالا ےعارب و هلوا
 قمروطبوقاب لصتم هبهنسنرب كرهیغ ربدیتغابق و بوہیق یزوک هدننزو هحرحد
 ما ههر و فرطلا نوکس ق هیلارظنلا مادا اذا هيلا مهر, لاقب : رد هنسانعم

 سا ( یهاربا ) رد راج یخد هدننزو هذغنق هدنوب هنسانعم رعشلا ةعرب رولوا
 هلی كناه ( موهارا ماهارا ) میهاربا رد راو تغل یدب هدنوب ردیمجعا || |

 هک لک كنا زسفلا ( مهربا ) هلال تاکرح كناه و هلفذح یبا ( مهاربا ) |
 هلیحرط كيم و كنهرمم هدشننرو ریز روند هير هدنرغصم رولوا تغل ید |

 رونید میم رب نععبلادنع و ېک یرلکدید جریغس هدلحرفس زود هربا لوق ىلع |



۱۸۹ 

 یخدزب ندنوش روبهردنبا چ نابرب ربما نیکمک یسهار تا هنماشم رویم
 [  هاکلیالاوس یناشو ما ندصنحت لوا ورع هدفدراو كرهبد ,مهلوا لوا بایهصح

 ۱ یرشزو هلکلیا قارحا و ذخا نامه هدکدنیا هدافا یفیدلوا ندجار ید رویم

 | برضهدنفح هسک نروشود ههکله» یودنک ندنصرح هی لاک یدلبا لبکت
 نی نانو دایز نب دجم و نارع نب صفحو ردندنیمب# یجربلا جایه,و رونلوا |

 | رد اطخ و نل یف كلاب هدرانوب ردرئدحم نوبجبربلا مصاع نیو رع و نوراه
 | مجرب لاب : رد هسانع« كللوسزوس ظبلغو تشردهدنزو هحرحد ( ةجربلا ) |

 یلاعت هللب اذابع هکر دبعسا.تلع رب هلیرسک كناب ( ماسربلا ) هظلغا اذا مالکلا

 اهبف یذبیقلع یهو ماسرپ هبلاقب ردباماکن نایذه هلغلواغامدلا لتخحرلتلوا التبم |
 هحوتفع یاب هک رد رعم یسراف ماسرب هرزوا ینیدلوا موس هدهیبط تادرفم

 | ردندنعاونا تلع یرلکدید بنا تاذ یسهسالخ رد هنسانعم ردصلا مرو رد هللا |

 | یرلداحما هلینرابع ماسرب و ةصوش ىمسيو بنا تاذ هدباتک ما رحوم یتح
 | هلینرابع ماسربلاو ردنعلا تاذو ضرعلا تاذ اهنم و یحاص هرکذت و ردهوسم

 | ماسرمس ییدید ریوس نایذه كفلومو ردشلبا ناو ریرح یغیدلوا ندنعاونا |
 | هلتلع ماسرهدننزو جرحدم (مسربلا) رولواضراع هغامد لوا هک ردیفصو كنتلع |

 ماسرب ه یا مسربم وهف لوھجلا یلع لجرلا مسرب لاقب روثید همدآ شمارغوا
 هنسانعم ریرح رونید هکبیا هلی و یعقف كنيس و یرسک كنهمه ( ےسیربالا ) |
 رد یوق۰ یرصب یلاحتک او لدتعم و نخ یندب ردیرعم یسراف مشیرل لوق ىلع |
  خوبطء یربرحو هکییا ماخ یرقو هکبیا شلکوب یعسیربا رلنععب هکر ید حراش |
 | طرق هلیرسک كلاب ( میسربلا ) رلیدلیا صیصخ هننالوا شماکوب زونه بولوا |
 طرق فلوم رولوا كوپ ندناب هیبش هبهجوب هکر ونید هنمخت كتابن یرلکدید |
 ندنعاونا هجوب هدنادررفم نکل بودا ناب ويد رولوا هبلش هن هج وب هدنسهدام ۱

 | ههجوب قلطم رلیرصم و ردنیبم وید رولوا ولقاربب چوا رارید هکر هس هدیسراف |
 زی علادبع ندنیدح ردیسا كعاقوص رب هدرصم ةرهاق مسرب و رارید ےسرب |
 نزح هدننزو هجرحد ها همجحم نیش ( ةعشربلا ) ردیوسنم هباروا یعسربلا |
 لاعفنا هکرد هنسانعم قمردشروب یبهرهچ لوقیع رد هنسانعم كلباراهظا هودناو |

 راکتپ نوک انوکو هجولا جشوا نزرطارهظا و مج و اذا لجرلا مشرب لاقب ردیرتا
 | رلهطقن ولرد ولرد ینزوب كفجوج ردهنسانعم كلباشقن بویلکم ییهنسن رب هللا |

 | طقنلا هیف نول اذا هبف مشرب لاق یک یرلکدلیا نییزنو شقن هللا رلکب و هللا |
 ههنسن رب هدننزو جارحد ماشربو هعشرب و یصلا مشربیاکشوقنلا نم ىنعي اناولا |

 ةعشرب هیلا مشرب لاقع : رد هنسانعم قاب هکید هکید دوخای قمروط بوقاب لصتم |
 اماشر و



۱۸ ۵ 

 لابح رولک مارب و هدننزو درص رولک مرب و هلیعت كناب رولک مرب یعج ردنالوا |
 رونید هبوئشغقوط هلکلپبا شلکوپ تاق یا هدننزو مرکم ( مربلا ) هدننزو |
 زدی رلکدیدیماغوب هکردبعسازر سنجارب و نیقاط لزغلا لوتفلایا مربم بوث لاقب |
 (مریبلا ) رونلوا جن ندکلپیا تاق ییا راردبا ریبعت موربم هدراتکلع هرمشط |
 لوق ىلع ردرلتلآ قحهش راود هلرابحراوید هکزد هنا هلع هدننزو ردبح ۱

 راربدهنکسا هدنیسراف رد رلکدید یرومدیآ كرلرکلود هکر دص وصخ هراج ههلتع ۱
 هکرد هنسانعم لیط رب و هنسسانعم باذم لک روند هبهمرس شلدنرا مربب و |

 هدننزو بارع ( ماربلا ) رلردا زنبعت یشاط زدنالپ هکردشاط كبو نوزوا | |
 دجا ( مرا ) هدننزو هوحا رولک همرا یجب هنسانعم دارق روند ههنک |

 ردعوم رب هلی كناب ( مرب ) ردبسا تابن رب دوخاپ رددآ هدلب رب هدننزو ۱

 "( مارو ) هدننزو باح (مارب ) ردیمسا لجر رپ هدنزو همرس ( همرب ) |
 نام )ریتم "یا نذر م ر

 ذغنق هلا هثلثم یا ( مثرب ) ردیبقل یوخللا یزالا رکب وا هدشنزو ناولبب |
 راقمرب هدننزو هذفنف" ( ةجربلا ) ردیسایرد كئدح مان نجرلادبع هدننزو ||

 دوخای رونید هنشاب موغو كنبزو جا لوقییع هنشاب موغوب كنیزو هرشط | "

 كنبرلربقانبواو لا هکنوسلوا نطاب رکو رهاظ رک رونید هنبرلشاب موغوب عیچ ||"
 هدقمرب ینعب كنابمالس دوخاب روند هنلرص كنلق قمرب دوخای ردقحهلوا یژاهمکت ۱ ۱

 بوموط یر وط هرشط هدقدموب یبوآ هکرونید هن رلح وا د رلکبک هاها نالوا ۱

 مارب یعج رولوا یرلهدقع كنبرب قانیوا ندنزوب هرمشط كراموغوب هنروا راقچ |
 وهوا عباصالا نم نطابلاوا رهاظلا لصفلاوه و هجرب باصا لاقب هلیعف كناب رولک |
 تضبق اذا قلا تایمالسلا سؤروا عباصالا نم بصقلا روهظ وا اهلك عباصالا لصفم ۱

 یههدنلیذ یییدح [ ججاربلا لس ةرطفلانم ] هدهابن نکل تعشنرا و تزشن كفک | "

 اقلطم هروک اکا هلغلوا سقم هلت رابع حولا ابف عمت عیاصالا روهظیف قتلا دقعلا

 هدنرلیرد هکرولوایرلهمکت كنېرپ قانبوا یکه دنزوب هرشط كنبراموغوب كرلقمرپ
 رونید هنیفمر هتروا كنسهجپ كنعسق شوق هجر و ردبا للخم رک هلغلوا و

 كلام نب ةلظنح و ردیعج كنهجرب ( ججاربلا ) رونلوا ریبعت هیوص هدح راوج ||
 هکردوب یصا « مجاربلادفاو ىقشلا "نا « لثلا هنم و ردیفسا موق رب ندندالوا میم |

 لتق ینردارب هسک رب ندهلظنح نب كلام نب مرادونب كرپما مان دنه نب ورع
 ناسقط هلکلیا نیم هدنباب كليارانلاب قارحا ییهسک رفنزوب ندرلن آورع هلکلیا

 ندرومموقیرلکدد مجارب نوک رب یدلیا قارحا بولوا سرتسد هنرفن زوفط 1
 هلغلوا ردبا قارحا یتسبر هنب هدلاللوا ورع نکردبا نارذک ندتمس لوا هسک ر

 أ
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 لرهرپو تلفن هدننع هنسئرب همدآ رب و هلتف ۸ نیفاط هلمح اذا لبلا مربا لا
 یشبا رب و لخ هلما یا مربف همربا لافب : رد هنسانعم قمردناسوا بودبا لولم
 بانک ( ماربلا ) همکجااذا مالا مربا لاقب : رد هنسانعم یناق راونسا و رکی

 ندهنسا رب هدننزو لعفن ( مربثلا ) ردبجانالاوسم هکردیعهچ كناامرب یخدوب هدنن زو
 هدنن زوم راکم ( مرابلا ) لماذا هنم مربت لاقب :رد هنسانعم قغاسوا بولک تلالم
 هدننزونسحم ( مربلا ) هدننزو ربنم رد مربم یدرغم رونبد هرلکیا كوب كلبا
 یراکدیدم رز و رونید همدآ نروشود بورد ییشع یجاغا هشيم یربا ییعب مر

 لافب رونبد همدآ ندبا عطف ینرلشاط كلموچ لوا ندرلغاط لوفیلع نابب كلموچ
 ناجعارک و لبقأو لابج لا نم ابنراجح علتقب نم وهوا ةمربلا عناص یا مربم لحر

 مربم لجر لاقب ردبا عفو علق ینرادوحو كنبرامدمه هکابوک روئلوا قالطا هیسک
 وه لاقب رونلوا قالطا هبسک نالوا یوک هناسفا ىع و هدوبی اغاد و لبق یا

 كلا نیتم و مکحت یشبا رب یغد وب هلیحتف كناب ( مربلا ) ثیدخا ثغ یا مریم
 هدام رب هسک رب و همکحا اذا لوالا بابلا نم امرب سالا مرب لاقب : رد هنسانعم
 نجاعندنراضحا نکیشللا تب و دصق هئداربا ناهربو لبلد كحهدا درس هدننعخ

 مرب لاقب رولوایکشلیا كرت هلکلک تلالم ندنا هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قلوا
 حابص هدننزو ریما ( مربلا ) هرضح ف اهاون اذا عبارلا بابلا نم امرب هت

 رونبدهطیخ نانلوا ریبعت ناطبقو جحا یف یا مربلا ین ینءاج لاقب رونبد هنتقو

 هنبرللوقو رارون اشوق هنیربلبینآ باعا ناوسن بوکوب ندرلطیخ یزرق و قآ
 هبیا لوشو رونید هدههنسن هجال آ بک ندکنر ییا قشراق افلطم و رلرلغب

 زارونفاطیکلئاج بودبا نیبزت لار داوج ین آ یمسق ناوسن بولواهجالا هک رونید
 قشراق هلباهمرسو رهوجم نیم نانول هيف ةأرمل لبح وه و معرب ابلعو تءاج لاقب
 لئابقو دم الاب طلتخم عمد یا معرب هنیع نم لاس لاقب رونلوا قالطا هنشاي زوک ناهآ

 ففلیا سالا نم عرب ءاج لاقب روغلوا قالطا هسات هورک و موق عح ندهفلتحم

 نوک انوک كنهفلتخملئابقهدن آ دوخاببولوا عت ندسان طالخا رونلوا قالطاهرکسعو
 هکرونیدهبهذوع وزرحوشیج یا میظع رب لاقب نوجغیدلوا عقاو یرلتمالعو راعش
 رونیدهیروسقشراف یو نوبق و رونلواقیلعت هلافطا بوکیدهلا هحالا كنراکنر
 هکرونیدهنر کحهراق هلکروا كنهود و ممه یا هب عرب وه لاقب روتید همدآ ربع و

 2 روا رارروشپ بوراص هنبرب یرب هللا هنسن یسهلوقم بیا بولوا عطق الوط
 اهدیکیا اپ رب نم انلوشا لوقت ردهیعست ثعابینلهحالا هلغلوا هايس رکج و قآ
 ندشاط هدننزو هفرغ ( فمربلا ) هريغوا طبخ نافلپ و الوط نادقب اهمانس و
 شلزود ندشاط عون ر یر اکدمد ماربلارجح دا هکر وتبد هکلموج شا زود

 ردنالوا
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 | تاذو سو مرح و یر یا مابوف لحر لاقب : رد هنسانعم مرخ و یارو

 تدالح كل الاج و ةفانک یا مد û لاق: : رد هنسانعم تفانک و رد هنسانعم ا "
۱ 

 نم یا مد هب لاق رونید هکلزوس و دلح یا مدیوذ وه لاش : رد هنسانعم |
 ۱ ما

 | روزو رونید هلو تابث و ربص نالواهللاقحا یتاضراعو فیلاکت نانلوا لیمح و ||
 | ربا كنوا رب اف تلاد وا یضف كباب (٠ نامذییلا ) ید ات تاقو ۱ :
 ۱ د و یوق یا مذب لجر لاقب روند همدآ دنمروز هدننزو ریما ( مذبا ) ۱

 ریغت» یغامد بضغلادنع و ةحارلا ریغتلا یا مذب مغ لاقب روند هزعا ولهصار ||

 یسش بوبلیا طبخ هدتقولوا :هکروتند همدآ نالوا رابشه و لقاع ناک اک بوبلوا ۰

 9 لاقب ردنرابع ندمدآ رادهلصوح ندبا ظفحو طبض ندتکرح و عضو اجا ۱
 | ردفدارم هدريخا یاضعم هللا عذب هلباه ( ةعذبلا ) بضغلا دنع لقاع یا مذ ۱
 ردندنیعبات عابنا هم نب هللا دبع وا و ردندنساقتع كنهرس نب رباج هم و
 ولنیکت بويل لا اطخ و طبخ هدنماکنه بضغ مدار هدننزو همارک ( ةماذبلا )
 سماشا بابلا نم ةماد لحرلا مد لاقب : رد هنسانعم قلوا رصبتم و لقاع
 بوشبش یجرف ندکینس وک كنهقا ۳ هزه ( ماذبالا ) امن ناک اذا
 ( مذبلا ) ةعبضلاة دش نم اهژایح مرواذا ةقانلاةمذبا لاقب : رد هنسانعم قمرابق
 ماداب ( ماذاب ) ةيوقیا مذبم ةقان لاقب رونید هبهقان نالوا اناوت هدننزو ربتم

 هیعست رلهسک شعب هلکنوب روند زول هدییرع ردفورعم ويم هکردیپرعم یسراف
 ندنرات رضحیلع ماما ردن دح و رقم ردیناهما قیتع هک اص وبا ماذاب هلجزا یدنلوا

 e همجگ ماذاب و ردفیعط نکل یدلیا تیاور ا یاهما یسهدیس و

 | ندنتم *الو لخت هکروتید هبسک مثل لوس هلنیتعف ( مربلا ) ردفرمصنم ری
 از موم لخدال یا مرب لحر لاق هلوا مرک هراخ ربارب هللا رلیحراق

 | سلحلخاد ینعی « نیترم نیترمكلذ عم لک ابو لیقثیا انورفامربا * لثلا هنمو الخ
 | ردبا لکا یمرشیکیا رشیکبا ییامرخ هقشب ندنفیدلوا شارتا و لیقث بویلوا
 | قعاصوا بوقیب ندهنسنرب رولوا ردصم مرب و رولک مارا عج تكنسهلک مرب 1
 كنجافا هشيم یربا مرب و رصضو مس اذاعبارلا بابلانم امرب همر لاقب هنسانعم

 || مربلادبلاقب رونید هنغروق مزوا هدرخشلوا ردقیئاب یراد زونه و رونید هنشع
 | كنهقا رب و ردهمرب یدرفم رونیدهنب رلهقغاطو رذلاسورلثمناک اذا بنعلا بحیا
  ندشلیاناب هلا رار حراش ردهم ر یدرغم كالذکر ونید هنب رلحاعا كاوسمو ردي ا

 | (مارالا) باذلا ایا مربلا هنذاف بصلاقب رونیدهب همرسقاور شن وابوذو

 ۱ مرا لاق : رد هاب ي ریخت

 :ردهنسانعم كکوب بودنا تاقییا يا و رذلا شور لثم هبح راص اذا مرکلا

 چتر

#4 

 2۹ را ادچ مو مس سم ی جم
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 هکروئید هنروه ندبا تافو جوز هدننزو یرکسا ( یمالا ) ردحاتحم هدوم و
 ابنیشام و اهجوز كلهیا یچعیما ةأمالاغب ردیم كنسەلكنابا ردجانحم هجوز
 لاش روند هثیش نالوا ثعاب هفموف زسرا ینوتاخ هدننزو لحم ( ةمألا )

 لعفت ( ملا ) جاوزا الب ءاسنلا عدنق لاجرلا لثفن یا ءاسنلل ةبأم برا
 ما لاقب : رد هنسانعم قنلاف نکرا بویغا له" هدیدم تدم مدآ رب هدننزو

 قموف زسنفچ یمدآ رب هدننزو لیعفت ( میأتلا ) جوراب مل انامهز ثکماذا لحرل
 اتا هلعح یا یلاست هللا هما لاقب نونلوا تروع و نوسلوا را رد هنسانعم

 رونیدهنالب اقلطهدوخاپ هئالب فبطل ینولو قآ یغدوب هلرسک كنءرمه ( مالا ) |

 یا ةمآ هبام لاقي : رد هنسانعم بيع هدننزو هماه ( ةمآالا ) رولک موا یمجب
 ةنماضغو صقن یا انیلع ةمآ كلذ ىف لاقب : رد هنسانعم طاطحاو عنموو بيع

 (ةعؤملا) ردنطب رب ندبص هدننزوباذک ( مایاونب ) ردقلاطاطحتا و منسو ینمب |
 یا ةعوم ةأرها لاقب روید هنوتاخ نالوا زسرا بولوا رادلام هدشنزو هنسحم |
 هود هدننزو باتک ) مايالاو ( هدننزو بار ) مای الا ( اهل جوزالو ةرسوع ۱

 نیدیبز و رونبد هناخد هدننزو باتک مایا و ردسیحا ضرم رب صوصخم هنیف ۱
 مان مایا هروک هلنای كحراش ردرلندحم نابمایالا عرکلا دبع نب هالعلاو ثراخا ۱

 كمربو یستون هنسیرا لاب یک موا رولوا ردصم مایا و رد رلبوسنم هبهببق |
 كرابرعو لسعلا راتشیلاملعنخدا اذا لوالا بابلا نم ايا لعتلا ما لاقب هنسانعم |

 زد هدنسهدام نم رمق هکیرللوق هلا ما

 مشی ردعصوم رب هدنبرق ثیلثت هدننزو لجرغس ( منبا ) ( ءابلا لصق ء)
 هلنینعف ( متبلاو ) هلیئوکس كنانو یعض كناب ( متبلا ) هللا هيتحت های رلرید ىد
 لبج رب دوخای نصح رب اب هیحا رب هدنساضق هناغرف هدننزو مجهز ( متلاو )
 هوخب هییس رج هدنزو موجه ( موجلاو ) هدنزو مجر ( مهلا ) ردا |

 لحنرلا جب لاقل : رد هنسانعم قلوا مسبا یثان ندتباهم اب ندقروق ندهتسن رب |
 كمكمك بوللایواو ةبيهوا عزفوا ىع نم تكس اذا ىناثلا بابلا نم اموج و اب |
 < لاقب : رد هثسانعم قلوا ضبقنم و ًاطبا اذا لجرلا مجم لاقب : رد هنسانعم |
 . هدربخا یانعم یکیا هللا جم هدننزو لیعفت ( تلا )  شیقنا اذا لحرلا |
 ق دج اذا رظنلا م لاقب : رد هتسانعم كل ارظن هللا تقد ههنسن رب و ردفدام "

 هللهامرلاق : رد هنسانعم یهاود و تافآ هلرمسک كنار و یصق كتاب ( ,مراحلا )

 ناوارف ییوص «دننزورفعح :هلا هلدهم اح ( موحلا ) یهاو دلاب یا مراعلاب
 رفعح هل انیتمجم لاذو ءاخ (ممذخم ) ءالا ربثک یا موحم ریدغ لاقرونید هل رک

 نیتمرکف هلوکس كنهمجملاذو یعض كناب ( مذبلا ) ردیجما لحر رب هدننزو
 د

 یأرو
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Eباتک ( مایالا ) هساساذا هما لاق : رد د هنسانعم كلنا ماها و تیاعر  

 بتکرولک ما یجج هنسانعم ناخد رونيد هنوتت و ردردصم هننرلاثعم موا هدننزو

 ناتا واشاب نک رج نوفلم اوشا كوب هوو ( موؤملا ) هدننزو
 ( مولا ) ەى ثىملاوا سآرلا م ,ظعلا یا موؤم سرف و لحر لاقب رونبد هناوبح و

 هماق ( ةمالا ) هشطع اذا ا لاقت : زد هنسانعم قماصوص هدننزو لیعفت
 هب هصیش و تبيع و بصخ یا مآ ماعلاب لاق : ردهنسانعم قللو و قازوحا هدننزو

 هجهلب بوشپاب هنکبوک تالفط ناغوط یکی و بیع یا ةمآ هبام لاش روند

 یراقدراسینحوج هدقدغوط لوقلع ودهنسنرب یکقسرفب هکرونید هثبش ناقچ
 مان ( مآ ) رونید ههلطف ناقچ هجهلب هلقحوج دوخای روتید هنسهلوقم زب
 رددآ هرقر هدر عنا ةرزج و رد وسنم اکا هیمآ بایت رددآ هدلب رب هدننزو
 یا 2 لایل لاقب روند هراهصک لوهم و مظعم تیاغب هدننزو درص ) موالا )
 ۲ ی درک نود مود ناز قو ةرکنم

 ید ا هکريد حراش ابیئوا ارکیاهل جوزال یا ما ةارما لاق نوسلوا بیث
 یسهحوز مع "او هدننزویماتب رولکی ایا و رولک مب ایایعج كنوب یبناهلاه ردلوقنم
 لحر هروک هثئاس تحاسعم هل دارا ال یا 3 ا لحر لاقب ر روئید ید هرا نایلوا

 1 یلصا كنك یا و نوسلیا رك و نوسلیا ج وز ندمدقم رک خد

 رح یا مع ا ةاما لاقب ردیلباقم هما هکرونید هنوتاخ نالوا ه"رح م او یدا
 هب رض یج و رونید هنصح بیرق یک یسهاخ و یسرپشمه و یرق كمدآ رب و

 هنالب اقلطم لوقللع رونید هنالپ فیطل ینول و قآ و ردیدآ كغاط رب هدلح مان

 هدشننزو دوعق ( مونالاو ) هلیعف كنەزمه ( مال هنسانعم هیح  رونید
 قللق مرا نوا هل شک یی ری ( ةمالاو ) هلیصف كنم ( ةعالاو )

 تساقا اذا یناملا بابلا نم ةعاو ةعاو اموا و اما ةأرلا تمآ لاق : رد هنسانعم

 یضام هدیسکیا و مآ هلام هدنضرعم اعددب ربع و اسوا ارکب جوزتت ال
 ےب و مئی قح هتیشام و هأرحا تکله ردهلوصوم یسلک ام و ردهلیسهغیط

 زسدوسو زستروع بولوا كاله یسیشاوم رولیغاصره و یسهحوزره هکهنسانعم
 ینوناخنالوا ۱ هدننزو هماعا ( ةماالا ) ردکعد نوسلاف لاح ناشیرب قرهوا

 مر هتل ` ضعب اما اح وز یا هماتا مالا تما لوش : رد هنسانعم كلتا ج وزت

 هخسن و و هدننزو لاعتفا رولوا ماینئا یردصم هلغلوا موسم هلناونع انا

 نیل یدنلوا فذح ءاي یدیاابنمیتئا یلصا كنسهلک اهمتناو ردجحرا ندیکل وا |

 یا نایع ناما لحر لاق روئید همدآ شلبا تافو یسهحوز هدننزو نا ریش زا
 هبهحوز هلغلوا كاله یسشاوم و یسهحوز _یتغی هتیشام و هناا تکله
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 طبخابیا مامالاب هاب رامهلایوس لافب رلردبا هیوسن هلکنآ یبا هکر ونبد هبیا |
 ایفتسم اماما تذخا لوقت روشلوا قالطا هوب و ىنبيف ءانبلا ىلع دع یذلا
 تموادمومانهاودیفن هنهظننو حالسا بولوا هنبرزوا اغاد كسشیا رب و افب رط یا

 هع رک نأرف و للصم هبق یامالا كلذ ماما وه لاقب روئلوا قالطا همدآ ندبا |

 روئلوا قالطا هنبرات رطح مالسلا ةواسلاهبلع مام ىن مانا وسا و رونلوا قالطا
 هلرکسشل و ةغيلخ ىا ماماوه لاقي ردنيلسملا ماما هكرونلوا قالطا ههغیلخ و |

 هبوب كبنکم لافطا و مه دنا یا دنا ماماوه لاقب رونلوا قالطا هنغوپشاب ر
 بلاق كهنسن رب و روئلوا قالطا هنیراهصح سرد و هنبراقبس یراکدلبا عت |
 هربهر و لیلدو روئلوا موفت و مسر هنتسوا كن هکرونلوا قالطا هنسهزادنا و |
 كنآ رلهود هکرونید ههدنناوخ ندبا ینغت و برط هک وا كرلهود و روید |
 تهحون لوفت روند هنبلاج هلبق و رد هنسانعم یداح رارولوا ناور 4یسهمغن |
 كنانب هدرلانب ریکراک و هنسانعم رتو رونبد هنشیربک كباب و ةلبقلا ءاقلت ىا مامالا |
 مج ردهلادم هکن دنفل مآ یسهلک ماما و روند هحاغا نالوا یهوست رادم |

 لعمان دج و رابطادبع نب دجم و : رد هنسانعم دصاق یکبا و بحاص رولوا

 ردرللیضفت لعفا هلاواو ( موالاو ) هلنینعف ( مالا ) ردرلندح نایماطسبلا |
 "ما اذه لاش ردهلدبم هواو و ءاپ م ردکعد لطفا و نسحا هدنصوصخ تماما |

 فرح هدماهفتسا یانعم هللا هحوتفم رمح ( ما ) ةماما نسحا یا "مواو هنم |

 ماهفتسا فلا و رولوا نوحا بارشا هک رولوا هنسانعم لب اصعب و ردغطع |
 هرزوا یسهلک له هکرولوا هاکو رضاح ءادغ كدنع ما كلوقک رولوا هنسانعم |

 باخس ( ماالا ) رولوا دئاز هجهاکو ور كدنع لح ما لوقت رولوا لخاد |
 رونیدهقولخم *هلج هدننزو ریما ( مال و ) هدننزو طاباس ( مانالاو ) هدننزو |

 هیوا هکرونید هنعوبم كقولخم نالوا هدنزوب رب دوخای سناو نح لوقلع
 هناما "لظ ىف همانا ماال هناطاس لدع هللا انقزرول ساسالا ىف لاق زلوا قالطا |

 رونبد هننرارح قلزنسوص لوق ىلع روند هغلزسوص هدننزو بارغ ( ماوالا ) |
 شاب و هنسانعم ناخد رونبد هنوتن و شطع"رحوا شطع یا ماوا هفوح یف لاقب
 سأرلاراود یا ماوالاینذخا لوقت ردباثّدحم ندارفص یرتکا هکرونید هن نود |

 تع لوقت رونید هدایرف نالوا ندقلزسوص و هنسانعم رتو رونید هشيرک و ؛
 قغای نورد ندقلرسوص هدننزو مون ) موالا ( شطعلا نم هح یا هماوا |

 تاهربو یسنون و هشطع"رح "دتشا اذا اموا موب لحرلا ممآ لاقب : رد هنسانعم |

 ندقلرئسوصو ةبلخ نم جرخلا الع نحداذا الع و لعا مآ لاق + رد هتسانعم |

 بود | هلخفاحم یی4اسنر و چ اذا شطولا نم مآ لاق : رد هتسانعم تكلعا دای رق
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 لوش روتیدههتسن رتسب و یالوقو برق یا ما امت لاق :ردهنسانعم قلنیش |

 نیب یا ما هما لاقب رونید هثبش نابع و وللب و ارپسپ یا اعا ای شالا تیلطام
 اطسوادصق یا اعاالا پکرام لاقب .ردنرایعندلادتعا هک رد هنسانعم طسو و دصق و
 هسشيا راکشآو وللب ید وب ردندهلعاقم هک هلدم غلا و ی كيم ( ماولا )
 ( مالا ) قفاوم یا هل ماّوم وه لاقب : رد هنسانعم قفاوم و نوفیوا و رونید
 مدقتهسان هدننزوهاتک ( ةمامالاو ) هدننزو باتك ( مامالاو ) هلبصف كنز

 بابلانم ةماماواماماواما مهم ماو مهما لاق : ردهنسانعم تكمک هنب رکوا عي كمع |
 لحاهدعزبش فرع هک هنسانعم قلماما رولوا ردصم مسا هماما و مهمدقت اذا لوالا
 همدقن یا قسافلا ةماما هرکی و ءاهقغلا لوق هنمو ردنرابع ندقلوا ادتقم هزات

 یردصمیما هکر دعحار هبهلعف هرزوا یتداعربض هدنلوقةمامالا یه و كفلم اماما

3 

# 

  Eهادی ۱

 ةى

n ww ww و 

 مه هدرانا ردذ وخأم ندلوصا ضعب راس یظغل هماما هدهچبرت سپ ردکید هماما
 واو هدنلوق یهو كفلوم هدنروص كلارتشا ردموسیم قرەلوا مسا مچ و ردهم

 هڪ رونید همدآ لوش هدننزو باتک ( مامالا ) رظنیلف رونلؤا لج هب هفطاع
 كنیدرفمییج نوسلوا رکو نوسلوا سيئر كرکهنلوا ادتقا و مامنئا هنسیدنک
 كنوب ازز ردلکد هرزوا یهحوو "دح كنسهلک لدع وب و رد ماما هرزوا یظفل /

 ذاش و رونید ماما یکیدرفم هدنرسکم عج اریدقت هکلب رلیدید ناماما هدنسهینت
 ردلدبم هناي هينا هرم هک هلرسک كناب و یصتف كنم. رولک هما یعج قرهلوا
 رولوا عجج مسا یسهلک لدع هکرید مجرتم رد هرزوا یلصا هک ه لا همه رولک هاو

 یعج و هینش و ثنوم هتروص و رولوا ردصلاب فصو ةغلابم و رولوا ردصم و
 نالدع هدنسهینش و هلدع هدشوم هلغلوا یراچ هنسارم فصو هجهاکو ردب واسم

 هکرولوا هروک هالوا تروص ییذید ردلکد هرزوا لدع دحج كفلّوم سپ روند

 رابتعا فرط تیردصم اما یک بنح ردروص نایلوا لئاز هیلکلاب تیردصم

 ییناتویجب و هين هدنیج ینیدلوا ربتعم قیفصویعی ندنلییقیسهلکا مصخ بویغلوا |[
 هدعببولوا ردصم لصالاف یلنقل ماما وبشا و روند هماما هدننّوم ,قح ردځګ "

 صالد هرزوآ یتدرفم روند ماما هدنعچو ناماما هدنسهینش نوجکنا ردشلوا سا

 ید هما "هلبلق هبای و یدبا هعءا یصا هک رولک ید هما هکلب ېک كلف و ناجهو |[
 لدعهرزواینیدلوا منش ندمالک ییدلیا درس هدهدام یا كقلوم لصاطاو روند" 1 ۱

 یدک ماجاو ردقلوا فصو و ردنصم و عج معما هکر رزعطتم ینروص چوا یسهلک ۱

 احا یمانصتقم "نیر ره ردقل وا مسا و فصوو ردصم ررنعضتم یروص" چوا ید" ۱۳

 | بم هلصرصنو لان ندلوصا شعب و ربحراخ ندندح لدع ماما هلنیج و روئلوا "

 | یرکدبدیبایرج كراراجم ماماو,تنا یدنلوا عاشا هجهدایزهدنسهدام لد تعم |!
T7 ھم 
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 ینا ردندهروکذم لئاطف یغد یسلوا نوصم ندنسهصیقن ق"وفن و لصف هرزوا

 روالوا قالطا هیسک بدوما و شارثا و حاعو يبغ زلجب زو السا یا و
 | | هکوا هدننزو باصس ( مامالا ) مالکلا لبلف یناج فلج ېغ یا یتا لجر لاقب
 | | ردیشیقن آر و ردندهتس تاهج یک یظفل ما"دق لرد شی هدیسراف کروند
 ۱ بصناب كماما مهلوف و رولوا رکذم اضعب ردثنّوم وب و رولوا فرظ و رولوا مس

 ۱ هما ( هماما ) لوا هرزوا ترپصب ندککوا و قاب هککوا ینمی ریذح 7
 | ةئاغمالث یا ةماما هاطعا لاقب ردعسا هکروئلوا قالطا هود راهم زوبجوا هدننزو

 | ریشق تثب هماما و یبثا ردسا هبهود زوب هدینه هکهتن هکربد حراش لبالا نم
 ۱ وبا و یراسنالا هماما ونا و ردرل هیات هسرف تن و صاعلا تن و ثراح تل و

 | وبا و ردندباصما نالجم ناو ةبلعث نا و دیعس ناو ةفيثح نب لهس نی ةماما
 | ردندندالوا كنآ ردیوسنم ییامالا نجرلادبع ندشن دح ةغينح نب لهس ی ةماما
 | ردمزال ءاف هدنباوح ردطرش فرح هلدیدشت كيم و یصف كنهزمه ( اما )
 | هکرولوا هاکو ۵ الا [ میبد نم قلا هنا نولعیف اونمآ نیذلا اماف ] ىلاعت هلوقك
 | ورع لوقک رلربد اما 2 لادبا هب هیت یای فیعضتلل الاقثتسا ینسالوا ےم

 * ریمخف يشعلا ابا و یتصضیف 4 تنمراع سعشلا اقا اما الجر تأر ةعير یا ئ

 اما ] یلاعت هلوق هنم و ردو یلاوحا بلاغ هکرولوا نوحا لیضتفت یسهلک اما و
 [ ءاوبا ناکف مالغلا اما و ] یلاعت هلوقكو ةبالا [ نیکاسل "تناکف ةنيغدلا

 | رولوا نوجا دیکات و ةيالا [ نيمالغلا ناکف رادجلا اما و ] یلاعت هلوق و هبالا"
 | كنهدمه املا ةعررع هنم هنا و ةلاعال بهاذ هلا تدرا اذا بهاذف دیز اما كلوتک

 امو نا یلصا هدنروص وب رولوا ندنازاجم لک هکردلتسم هتسانعم طربش هل ک
 | یالوا میم اضعب و حوتفم یسهزمه اضعب و یدلوا اما هلماغدا و بیکرت بولوا

AF DEAE EF YT eزا ىلا اعا.ةنج ىلا اما ۰  

 ۲  رعاشلا لوقک رونلوا فذح یسهلک ءام نالوا ینیئزج دحا هکرولوا هاکو
ERE۱ ها دا رج ضیا ما شا وام قید  

 | نوحا ددرت و كش لوا ردا تلالد هیانعم شب یتهک اما و فیرخ نم اما و

 | نوجا مابا یفاث امن یئاج لا لعب مل اذا و رع اعا و دیز اما ین ج هلوقک رولوا

 | هدنن هنن یکیا ثلا [ ملع بوتب اد یاعت هوقک رولوا

 اماو بذعن نا اما ] یلاعت هلوقک رداکد زئاج مچ یتسیکیآ هکرولوا نوجا ربیخم

 | لع كلوقک ردلکد اچ یعج هکرولوا نوحا هحابا عبار [ انسخ مییف ذغخت نا

 ۱ ساخ رلیدابا عازن تعاسچ رب ندناح هدنورو هیانعم وب اوج اما و راهقف اما
  هلنیتعف ( مال ) [ اروفک اما و ارکاش اما ] یلاعت ما e نزوصالیصفت
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 | یرالوق هلو هرلبرغو ردشلبا ناب هلترابع ةيواعسلا بتکلا لصا هناف ظوفحلا |

 | هکردلصتسم هدنضرع حدق و "مذ یرللوق كل مال و یدنلوا ناب هدنسهدام لب و |
 | هکرونلوا لامعتسا ید هدنماقم حدم هجهاکو رلردبا هبانک ندتغیدلوا طبقل كبطاخم ||

 | كعد ردانعم ر یک لاحم یروهظ لماک هلو ندناصقا یبهلوقم ناوسن ||
 ردهنسانعم قلوا هدلاو هلی كنهرمه ( ةمومالا ) روئلوا بعت هاسهقیقد |

 | بابلانم ةموما تعاف اما تنکام لاقب و اما تراص یا هموما هنالف تا لاق

 | اذا اهماتسا لاق ردهنسانعم كمدا قلاا ( ماینسالا ) انا ترص یا عبارلا

 ردق هجراو هسأر ما ىشاب ( مومألاو ) هدننزو ريما ( مالا ) اما اهذختا
 | ميماوهسأر ما ىلا ةجحشلا هتباصا یا مومأم و ما لحر لاقب روید همدآ شمل راپ

 ندقمروا هکر وند هبهود لوش مومام و روند همدا نوزوم و بوخ یماق و "دق

 لحر رب ندنسسهلیبق "یط و هلوا شک یرلیون كنترصیشان ندقلوارغای دوخای

 شاب لوش ( ةمومألاو ) هلیسهدش كيمو یدم كن هرم ( ةمآلا ) رديعسا
 تغلب یا ةمومأم و ةمآ ةحش لاق هلوا شمراو ردق هسأر ما هکرونید هتفیراپ
 هراشاط نالوا رولیراب شاب هلا راودنک هدننزو هنیهح ( ةيمالا ) سارلا ما

 | هیمالاب هبرمض لاقت روید هنېکج یبرومد و رولوا رفصم ندنسهلک ما و رونید
 دوخاي ىمشجلا هيما واو ردیعا نوناخ هباح ییا نوا و دا دا هقرطم یا

 رود همدآ شلراب هحع را و هتسار ما یشاب ) مومأملا ( ردندناصا یدعح

 ههود كکرا شلوا لئاز یشا ندفلوا رغای دوخاب ندقمروا یرلیو كننرص و
 (نامالاو) هلی كنءرمه ( "یمالا ) ردبسا لحر رب ندنسهلیبق یط و رونید
 رلصا هکر وند دمدآ لوش لوق ىلع روند همدآ نابلیب قمزاب وزاب هدننزو نامر

 بوبقوا یک رلنآ هلکلیا تئشن هرحا هفئاط نایلیا لعت و میلعت يفمزاب بویقوا

 انو وشن هرزوا تلبحلوا و بولوا هرې یب ندکلیب یفموقواو ییوزاب و هدقمزای

 | ۸ ةمالا ةفلخ ىلع نم وا بتکیال نم وه و ناما و یا وه لاق هلوا شلوب
 | یاتا یصا كنسهلک ناما هداروب هکربد حراش هنلبج ىلع قاب وه و باتکلا اعتب
 همالا هفلخ ىلع و ردفوذح ءاي افیفخ و ردنوحصا بسن ربیغت نو و فلا یدا

 | هرب یب ندنباتکو لع رانا اریز ردبرع تعاج و موق دارم ندنسهلک ةما هدنلوق
 هکردکعد هرزوا تقلخ یدلوت ندنسهدلاو هروک هنفیدلوا دارم هدلاو و رلیدبا /ا
 | ناوسن هکردهرزوا یتقلخ كنسانا دوخاب رولوا یراع ندعاضوا و لاعفا هلوقنوا || _

 | هبلع هلا یلص ماع رخفم فصو وب و رارولوا هربیب ندنباتکو سرد یمق
 | بهبوتکم تالکو عماج ینیرخآ و نیلوا مولع عت الب ردهبلج تلبضف هدنقح اسو ||

 | یرلیدنک ایل و الع كنهسک رب هکربد جرتم رداربک رج یملوا مع یباثکاو

 ۱۲) مار "
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 رد ما و ردهلیع كنهزمه هک ما رولوا تفل ترد هدنوب سب ردصوصخم
 ١ قیفص لها هکريد حراش هلاه ییا ردههبا و هلاه ردهما و هیرمسک كتءزمه
 ماه هما كان لسا تند "ما ردراهسوصخم تفل ههما و هما هرزوا یوق

 امه رارید كاما امه پودبا ببالغ هنسهلک با یتلنفل ما و یهتثا ردلکد دیم
 یا كاما امه لاغ ردهلاخ هللا هدلاو دارم ندنوب شعبلا دنع و هنسانعم "اوبا

 نالخ هلفلوا ذوخأم ندنسانعم لسا هروک 4وا لوف هکربد حراش كتلاخ و كما |

 نالوا ههئتسم و  ولشاب كمدآ رب ما و یدشلوا بیلغت هم تنوم سابق |

 موق رب و روئلوا قالطا هنساوأم و نکسم كمدآ رب و رونلوا قالطا هنسهجوز |
 یبسا كنهنسا ره و مهمداخ یا م وقلا ما وه لاق روند هن راکنمدخ كتعاج و |

 هنغ وشاب كتعاج ۷ ۳ ما و هداع و هلصا یا هما وه لاش رونید هبداع و

 ؟ روس نا و مهسپر یا موقلا ما اذه لاقب رونلوا قالطا هنراکرس و |

 رونلوا قالطا هبهمکحم تیآ ره ندنراتبآ شیارفو ماکحاو عیارمش لوق ىلع ردهحاف
 شا رفلاوماکجالاو عبا رمشلا تابآنمةمكحم ةيآ لکوا "هحافلایا نأرقلاما تأرق لوقت |

 ة"رما یه و موجلا ماب كسلجم هبشا ام لاقب ردکلف ناشکهک ( مولا ما )
 لاقب ردنرابع ندراز هجا نالوا هرزوا غامد لوق ىلع ردغامد ( سأرلا ما ) |
 هدصردن بنك ایلع ىلا ةغبقرلا ةدلبا وا غامدلا یا سأرلا ما ةصشلا تغلب |

 ردسام هنغانج شاب یسیرب ردنسح هللا راز یکیا غامد هرزوا یفیدنلوا نا |

 هغامد هچرک ردفیطل و مرثو ردهدنتلا كنو ین ردطلاخم هنیرازرد هکهلوش |

 هدننروص یفقوط اکا بوقلاق غامد هدننقو بضغو ظیغ نایلغ نکل ردلکد ساع
 قالطا هغاربب (عرلا "ما ) رلرید غامد ماو سر ما هراز وب هتشيا رولوا

 هحوتن.دیقوف یان ( فیانتلا ما ) ءاوللا یا خرلا ما تحت اوعمج لاقب رونلوا |
 تاهما ردهفون یدرغم كنوب هکربد حراخ هنسانعم هزاغم ردیسهینک تن هلا |

 هود یشید (٠ ضيبلا "ما ) ردرسغم هاینرابع اهقشا و زوافلا دشا هدهراس |
o EEEهدنتم یک لسا هکرونلوا قالطا هثيش لوش افلطم ( و  

 ېک هطقن نالوا یزکیم كنهرئاد راطقا هلوا مجرم و مضنم اکا رلهتسن نالوا |
 ردیبم هننیدلوا یطسو اوزام ىلع كنمرا رک ردهمرکم ةكم ( ىرقلا ما ) |

 یاشسو ردق ندهراس یارق دوخاب بولوا یرادصقم و هلبق تكمالسا لها دوخاب |

 ظوفحم حول دوخاي باک لصا ( باتکلا "ما ) یدنلوا قالطا هلغلوا ےظع |

 هکربد مرام رددارم مرک نآرف عوج دوحاب ردهحاف م pi دوخډ زددارم ۱

 ۱ هلا واو نالوا باوص ردینایغط حسان رق یناونع وا ابلاغ هدنظغل حوللاوا هداروب |

 14 وللا یا باتکلا ما ی یوانتب 2 :ردربسش فطع ۰ نسل لسا دوس ۱
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 همت و همتا لاقب .ردهنسانعم كلبا دصق هدرانوب هدننزو لعفت ( مأتلاو) هدننزو

 وضو میت و رلرید ید همی و هم هللادبا هبا یبءزمه هدرنوب و هدصق اذا
 لاقب له خام ندنسانعم دصق ردبعرش فرم !هکرولوا لیعتسم هثنانعم بارتلاب

 ماتو یدنلوا لادبا هبا هزمه یدبا مات یلصا هدکنوب هبًاطوت اذا بارتلا 3
 یرسک كيم ( ملا ) ام"ا اهذخما اذا ةنالف مثأت لاقب ردهنسانعم كمندبا قلا
 هک وا اد و داه لبلد یا يم وه لاق روند هربهر ذاتتسا لف كنهزمه و

 تنهاشب نزدیک هس درا بوبوا اإ یر راس هکرونبد دهود كکرا ندیک هدورا

 ردهنسانعم تلاح هلرسسک كنهزمه (ةمالا ) هلباه ردهمثم قۇم روئلوا ریبعت
 تام ردلمح قلوا عون ءانب ندتلاح هدارو و ةلاح یا ةئسح ةم ۱ 4 لاقت
 تمعن و ردتغل هدلبع كنهرمه رولک هنسانعم ند و بهذم هما و ندنسهدام

 یا ةم ۱ هب لاقب روند هتعلشوخ كلرد و ردهنسانعم تثیه و ناش و ردهنسانعم

 هتي رط و ردزاج هدهایعط كناه هدنوب ردهنسانعم تداع و تنسو شع ةراضغ

 ردهنسانعم قلماماو ةقبرط یا ةلدتعم ةم ۱ هل لاق ردهنسانعم بولسا و شور و

 (م الا ) مامالب ماقالاب یا ةم الاب یلص لاقب رونید هفموا هماما و یک تماما

 ردهدنماقم هریک تعاج روند همدآ نالوا عماج یربخ عاونا هلی كنهرمه

 لحرلا وه و ةيالا [ ةم | ناك میهاربب "نا ] یلاعت هلوق سف هب و حراشلا لاق
 ربی هرلیدنکو  مهماما یا مبنما وه لاقب روند هیادتقم و ماما و ریل عماجلا
 0 روتلوا قالطا تابا تما هکراتونشلیا ناجا هلوک روند هتعاجب نالبردنوک
 هتعاج و هفلاط رب ندهلیبق ره و رونلوا قالطا توعد تما هکرلنوسلیا ناما
 بالکلا نا الول ] ثيدحلا فو حراشلا لاق رونید هنسنج ناویح ره و روند"

 قح نيد فلاخم هنایدا راس هکرونید همدآ لوش و [ اهلتش ترمال مالا نم هما
 هجو روند هزو و ردهنسانعم تماق و دقو ردهنسانعم نیح و تقو و هلوا هرزوا

 .هاناد و ملاع و ردهنسانعم دایقنا و تعاط و ردهنسانعم طاشن و حرف و هنسانعما

 قالطا هنیرب نوغلوط و وب كزوب هحولا ةما و ماع یا ةما وه لاقب روند
 هبش رب ولوا كلوب كلذک قیرطلا ةما و ردیلح كنتمالع لاج و نسح هکزوئلوا
 كمدآ رم لحرلا ةما و همظعم ىا قيرطلا ةما نم اوبهذ لاقت روئلوا قالطا
 ردنرابع ندنقولخم كلازبال قلاخ ترضح هللا ةما و روئلوا قالطا هنتعاج و موق
 ره ندناوبح و رونید ههورک رب ندهلیبق ره ید وب هلی كنهرمه ( مال )

 هد هل رسک كنهزمه هدنوب رارید ردام هدیسراف روند هنااا و روند هتسئخ

 د ههما و هلاه روید یند هما هدنو و ةدلاو یا ةربخ ما هل لاقب رد راج
 همام !تیاما و هوقمل یوذ :تاهنا لوقا ىلع رولک تاهما و تاما یرلعج رونید |



VE 

 | ] تا ییا ولفرط ییا نالوا هدنشاب تانکیک هحوا هرسکو

 ها رانانیف هکردنا هسمطن یا لوف یلع رونلوا ریبعت ینا نجیب هکردبسهجراب
 رواک کام یمج رونلوا ربیع یئا جوب هکردرلشلبا لسو یبناج یا كتهفرا
 هند ( ةكؤملاو ) هليسهبنب لعاف مسا ندهلعافم ( ةك اولا ) هدننزو لزانم
 هک اژم ما لاش رونبد هنروع نالوا وی یرلتا یرلکدید ام هد زو

 نانیلوا نائلا و كرولا سأر ىلع ةبل یهو نيتكألا ةيظعلا یا ةكؤمو
 نالوا هدر هلنوکس كفاک و ىضف كنەزمه ( کالا ) نيننلاو نجلا نباتلسو

 نم اکا لوهما ىلع شرالا تکا لاقب ردهنسانعم قغلوا یعر یعوجم كراتوا
 ردیدآ كغاط رب هدننزو بارغ ( ماکا ) ابفام عیج لکا اذا لوالا بابلا
 اذا ةأرملا تكا لاقب ردهنسانعم قلوا كوبب ىرغص هدننزوب لیعفت ( مكأتلا )
 روند همدآ شلوا ریغتم کنر هلببببس هودنا و مغ ( موک الا ) اهلغک ظلغ
 رد مالا یمچ رونبد هب یرغآ هلنبتحف ) مالا ( "اغ ہک یا موك أم لحر لاق

 نح ردا ندعجو ملا هکرید حراش عجو یا دیدش ملا هب لاق هل دم كنهزمه
 قلشوخا ملاسپ یدلیا رییعت هللا مالا "نم ردقلشوخ هکیبهذل هدناب لاذ فلوم
 ینا نودلوا هللا هنعراع ېک هشیدنا و روتف كرکو هلا عجو رک رولوا كيد
 اذا عبارلا بابلا نم الا هسار ملا لاقب هنسانعم قوا كاندرد رولوا ردصم ملا و
 هذخا لاقي ردهنسانعم مجو یغد وب هلیعف كمال و كندزمح ( ةلبالا ) محو
 ةكرح یا ةلئا هبام لاقب ردهنسانعم شدنح و تکرح و محولا یا ةلتالا و مالا

 كاندرذ هدنزو فتک ( مالا ) هنوص یا هتلی ا تععس لوقت ردهنسانعم سس
 قاوا كاندرد هدننزو لعفت ( ملأنلا ) عجو یا ملا لجر لاقب رونید همدآ
 هاندرد هللرمسک كنهزمه ( مالبالا ) محون اذا لجرلا ملأت لاقب ردهنسانعم
 بودیحآ هدننزو ریما ( ملال ) هعحوا اذا امالیا هلآ لاقب ردهنسانعم كلتا

 عاجماو ردیبک ععس و میعس و و موم یا ملا برض لاقب رونید ههنسن ندیرغآ

 | لا غلب اذا ملا باذع لاقب رونید هباذع و همناشا نالوا غلاب هبهجرد تیابن یمالیا و
 | ردهنسانعم تئاد و مؤلو تسخ هلبعف كنهزمه ( ةمولالا ) غولبلا ةياغ هعاجا

 ىف كنءهیمه ( مالا ) ردبدآ مضوم ربو ةسخ و مؤل یا ةمولا هب لاقب
 لوالا بابلا نم ام ۱ هم"ا لاق ردهنسانعم كليا كنهآ و دصق هلدیدشت كيمو
 ما باصا اذا االف ما لاقب ردهنسانعم قحراپ هجراو هغامد یثاب و هدصق اذا
 ايش متا لاقب ردهنسانعم كلا دصق ید وب هدننزو لاعتفا ( مالا ) از

 |[ لدبلا ىلع هب یا لاقب و یدنتا اذا هب متا لاقب ردهنسانعم كلا ادتقا و هدصق اذا
 ۱۳۱ دبعف ( ميمأتلا ) رلربد یند یعا بودیا لادما همای هللاقتتسا ییهدش ینعی
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 رب و رولوا ظیلغ یسیرد هکرونید هنسهغبولبق نکد هدننزو روپص ( موطالا )
 یشیرک هکرونید هلی لوش و رولوا .ظیلغ یسیرد و یربا هکردبسا قلاب سنج
 اهدبکباسهرت و قزال یا موطا سوق لاقب هلوا قصاب هلغلوا قشپای هنیرغب
 ردیاق وجا هک روتید هفدص و رونید هزوکوا و هنسانعم ذفنق رونید «یبرک و

 لو هلیببس هنصراع ر هدننزو باتک ) ماطالاو ( هدننزو بارغ ) ماطالا (

 ىليعف كنمزه ( مطالا ) ردصوصخم تلع هکر وئید هنسلوا ضبقنم كنالطف و
 ءان ىلع امطا نیعبلا و لحرلا طا لاقت ردهنسانعم قمارغوا هتلع نانلوا رکذ
 مطا لاقب ردهنسانعم قمرصا و ماطالا هباسا اذا موطأم وهف هيلع مطا و لوهجلا
 اذا هیلسب مطا لاقب ردهنسانعم قمرقج و ضع اذا یناثلا بابلا نم امطا هديب
 اهاف قبض اذا رثبلا طا لاق ردهنسانعم قعای قجهراط یزعا كنويق و هب یعر

 ( ماطتتالا ) هرونس "یخرا اذا تببلا ىلع مطا لاقب ردهنسانعم كامریویلاص یبدرب و
 لاقب ردهنسانعم قمارغوا هروزم ض یرلکدید ماطا ید وب هدننزو لاعتفا
 كب هدننزو لعفت ( مطأتلا ) ماطالا هباصا اذا لوهجا ءانب ىلع لجرلا مطثا
 بولسکوب رلهفلاطو بضغو مات اذا لجرلا مطان لاقب ردهنسانعم قلوا كانبضغ

 "الاغ ردهنسانعم قلراب بوبالتچ هدنتسوا یرب یرب هلغلراچ هنرب یرب
 قلوا وکارق كي هصک و شعب ىلع اهضعب رسکتف هحاوما تعفترا اذا لپسلا
 بوادلریم نکرووا یعق یدکو هتلظ تادتشا اذا لبللا ملتان لاقب ردهنسانعم
 ینریعضلا فام هسک رب و همون یف"رخ اذا روئسلا مات لاقب ردهنسانعم یادلرپخ
 ىلع: تکبس.اذا نالف مطا لاقب ردهنسانعم قموق هد زاجآ بودبا هلاسما و مک

 دباب یطآ لاق ردهنسانعم یماپق ییوباق هلیرسک كنهزمه ( ماطبالا ) هسفن نام
 كعتروا یلج و ییهفحم هللا وتروا هدننزو لیعفت ( طال ) هقلغا اذا اماطیا

 هدهماج هلیدم كنهرمه ( ماطآ ) بای هرتس اذا جدوهلا ملت ا لاق ردهنسانعم
 هکرونبدهب هپ كسکوب نالوا ندقلشاط دحاوسنح هلاصف ( ةکالا ) ردهبرق رب
 تكتسکو كب ندنفارطا دوخاپ رونید هبت قعلا ندغاط لوق ىلع هیلوا نبغي

 هنسهحرد شاط هدتظلغ نکل بولوا ظبلغ یغاربط هکروند هرباب و هرب نالوا
 هدننزو لبحا . رولک کا و هلنیتف رولک کاو هلنیتصف روبک ما یعجج هیلوا غلاب
 یسهلیبق "یط. هکا و هدننزو لابحا رولک ماکاآو هدننزو لابج رولک ماکاو
 عضوم رب هدنب رق نحاح و ردد هبصح ر ندننابمه كغاط ما اجا هدندرو

 قلوا كلهب لح رب ( ماکیتسالا ( ردفراهتم هلکعد یقربشعلا هكا هکر دیدآ ۱

 | ردهنسانعم قلوب عالم یرب قحرونوا و اک اراص اذا عنصولا  ًاتسا لاقب ردهنسانعم |
 || یصق كفاكو یصف كيم ( هك الو کالا ) هاطوتسا اذا هسلجم كاسا لاش

 نخ تتت«
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 یاد ای رح یا داف ةماسا اذخ لاقب ردپسنح م كنالسرا قر4وا هفرعم هلا

 ردشابا قیفص هدننحم هفررعم یر مجخ یراش هبفاک ردنخل ید هماسالا هلش رم

 | سو هبلع هللا ىلص ملام رضف دیز نب ةماسا ردندپماسا هماسا و محاریلف

 ىلعثلا كيرمش نب ةماسا و ردندناوذ ییدوس تیاغب و ردندنسیلاوم كنب رت رطح
 ردرهباصع "یرفشلا یردخا ناو یرادلا كلام نا و ىلذهلا ريت نإ ةماسا و
 | هدشیبهدام وم هلغلوا ماللا لتعم یسهلک مسا و ردنفل ید هماس تسمه هدنوب و
 هدنلنفل مزا نانلوا رکذ هلرحف كنەمجعم نیش و كنءرمه ( مئالا ) ردموسم

 اشا نالف ىلع یب مشا لوقت ردهنسانعم قمردنوق نامهم هرزوا نامهم هکر دتل
 ردیعسا هبرق یا هدرصم هل كنءمه ( موعشا ) مزا ینمع بارلا بابلا نم
 هکرونید هکنا شعثب هدلوک هلیعف كناط و یرسک كن هرم ( ةمكطصالا )
 (مضالا) ةللا زب ىا ةمكطصا تلکا لوقت راردبا ريبعت هجحوب یسیلاها هرمثط
 دقح یا مطا هبلقب لاقب ردهنسانعم هنیکو دقح هلیعف كنهمجعم دائم و كنەرمه
 مضاو هتاف رولک تاما یمجج ردهنمانعم بضغ قلنغراط و ردهنسانعم دسح و
 بشغف اذا عبا رلا بابلا نم اعضا هيلع منا لاق ردهنسانعم قلراط رولوا ردصم

 قلع اذا هب منا لافب ردهنسانعم قلوا ریکرمش رهدیا هدير و اذا همدآ رب و

 قغوف بوناف هنکوا ینیک بوباق ینیک بوشاتص هرلیشید ناویح رغیآ و هیذوی
 بنع ( شا )اهتسب و ادر اب قلع اذا لوشلاب لعلا مضا لاقي ردهنسانعم

 دابآ و داینهدنداو لوا هزاونم هنیدم هکر دیسا یداو لوش و رددا كغاط رب هدننزو

 هدنناپ ةانق كنس یرفو ندهندم و رآ رد ةانق هنر نالوا هدنلاصتا تك هبدم ردشن وا

 هدنن هماج هلبا هکم (مضاوذ) رلرید مضا هبیغاشا ندنآو "رلرید ةاظش هتبرپ نالوا
 ندشاطاقلطم و هنسانعم رمصق رونبد هکشوک هلنیتتخ ( مطالا ) ردیدآ مضوم رب*

 هد هدیس راف هکی ک صناش و هیاطو هلق و هقن الب روند هراصح و نصح شلیای

 ان رلهلق كحهدنا نصح هرزوا یراماط هدفلس هکردندنو هنیدم موطا رلرید
 رونید هبهناخ ربکراک عطسم و عب اقلطم مطا و یدبا رارولوا نصح هدنآ و
 | رحم مطا یرببعت هطوا هدزغاسل رولک موطا و هلّدم كلمه رولک ماطآ یعجج
 | ینعی ةدنجم دانجا لثم ةمظعك ةمطوم ماطآ مهلوق و ردبا نالوج هدنهذ قتلوا

 | لجرلا مطا لاقب ردهنسانعم قلراط بونلهکیوا هلنیتعف ( مطالا ) ردنصح
 لاقب ردهنسانعم قلوا مضنم هبهنسن رخآ رب و بضعغ اذا عبارلا بابلا نم امطا

 ربعبلاو لجرلا مطا لاقب ردهنسانعم قمارغوا هننحم ماطا و "مضنا اذا هيلا مطا |

 روضید هغاجوا قجفی شتآ هدننزو هنیفس ( ةميطالا ) ماطالا هباصا اذا |

 موطال
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 ندهنسئرو ةعطق اذا نیکسلبوا همان *ےشلا مزا لاق ردهنسانعم كمك هلیسهلوقم
 كرت کہ و هنع كسما اذا "یفلا نع مزا لاق ردهنسانعم كليا تغارف و هلاسما

 وه و ةدلک نب ثراحلا یرسک لأس حراشلا لاق ردهنسانعم قمروط وریک بوذا
 قفرلا و نیتفشلا طبع لاق مزالا اغ لاق مزالا لاق "بطلا لصا ام برعلا بیبط
 ردهنسانعم كلبا زیهرب ندنلاخدا ماعط هرزوا ماعط مزا و تبصا لاق نیدیلاب

 لاش ردهنسانعم توکس و تعع و ماعطلا ىلع ماعطلا لخدبال یا مزأي وه لاقي

 هدننزو_روبص ( موزالاو ) هدننزو بحاص ( مزالا ) تعصلا یا مزالاب كيلع
 یزآمزآ و روند همدا نالوا ررضا اب بوه رواق هلیعوج كن رلشید یهنسن رب

 یجب روتید شید یزآ كلذک موزا و هدننزو مکر رولک مز"! یعج رونید هشید
 پوطروط بوشیروب هنسن رب ید وب هلثیتصف (مزالا ) هدننزو قنع رولک مزا
 نامهمو مضنا و شبقن اذا عبارلا بابلا نم امزا *یفلا مزا لاقي ردهنسانعم قلوا

 هرمن ( ةمزالا ) ملا یا هبلع یب مزا لوقت ردهنسانعم قمردنوق نامهم هرزوا
 قاروق كب هدننزو هلولم ( ةموزالاو ) هدننزو هحرف ( ةمزالاو ) هدننزو
 هر همزا و ةديدش یا هموزا و ةمزا و همزا هنس لاش رولوا فصو هلس قلتبق و

 ةمزا موبلا یف نالف, داتعا لاق روند هکع كم نووا ر هدنوک هلاضف و هدننزو
 مزاو یک رم و هرم رولک مزا ىج ردهنسانعم تنم و تادش و ةدحاو هكا یا

 جرفتت ةمزا یدتشا هنم و حراشلا لاق یک رد و هرد هدشننزو بثع رولک
 كنهنسن ره ردهدننزو لزنم هکردیعج كنسهلک مزام هدننزو لزانم ( مزالا )

 شعلا و جرفلا و ضرالا مزأم هنم و رونید هنیرب نالوا تلقن و كنت بوشفص
 قحهراط معقاو هدننب تافرع هلبا هفلدرم ینعب هلا عج هلتهج وب اهقباضم یا
 یهدنفرط ییا هلبسهغیص هبنلت روند ید نامزام اکا و یدنلوا قالطا مزام هرب
 (ةمز الا ) ردیسا ید تكعنصوم رب هدنفلارا انم هلآ هکم نامزام و هبرابتعا لبح
 ةدش یا ةمزآ یف اوعق و لاق رونبد هتنحم و تثّدش ید و هدننزو هبحاص

 كغاط رب هدهداب هگنزو ریما ( مزا ) رولک مزاوا یعج روند هشید یزآ و

 مازا یاسا لاق رونید ههنس قاروق و قلتیق هدننزو ماطق ( مازا ( ردیدآ

 و هدننزو بارغ (مازالو ) هدننزو روبص ( موزالا ) ةيدحلا ةنسلا ىا

 (مزأتلا) هل مزالم یا مازا و هب موزا وه لاقب رونید هیسک نالوا موادم هبهنسن
 هتباصا یا مزأتم وه لاقب رود همدآ شمارغوا هتدش و طحق هدننزو ماتم

 نی رح ندننت دحم ردهیحا رب هدنساضق قاریس هدناربا هلتبتصف ( مزا ) ةمزا
 نامریم ردعوم رب هدننایم عرهمار هللا زاوها و ردنداروا یزالا رحم نب يص
 هموم ةه ( ةماسا ) ردنداروا "یزالا "یوضلا "ىلع نب دج فورعم هلکعد
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 هنبرلانعم ناشنو را و هسک رب ندسا ردنفل هلیرسک كنءمه و هدننزو "یردبح
 "یرا و مرا و مرا ناکلابام لاقي ردنوخأم ندنسانعم هرانمو لبم ردلمعتسم |

 | یراو یراو ردصوسخم هنعفوم یئ هروک هنناب كحراش لعو دحا یا یریا و
 هکهتث ردمارا یم ردشفلوا دع سنج مرباو مرا هکابوک ردهیئدحو هاب هدنرلهلک

 نورفم هعسف و فلح هدشنزو لبج ( مراو ) هلنیتصف ( امرا ) یدنلوا رکذ |
 ردحاتفتسا فرح هکردهنسانعم اما یظفل امرا ردلمعتسم هنسانعم ما و اما قر#وا |
 | مرا و هلا و اما یا هللاو امرا لاش ردیفدارم لب هکردهنسانعم ما یسهک مرا و |
 | هدنماقم ها و اما هّلا و عو یرح و یمرح و امه هەتا لا و ما یا هلا و |
 كنبرب ره ردع تالاصتسا رنو و ردهنسانعم "اقح ىظفل اما و ررلمتسم |
 | ردهدنماقم نی و مسق یسهلج ردحورمشم هدنرلهدام ردراو یسهونعم تدسانم |

 | كيمو یعض كنءمم ( هبمرا ) ردعضوم رب هدناتسربط هلی كنز ( مرا ) |
 | روبص ( مورا ) ردیدآ هدلب رب هدنسهکلوا ناجبرذآ هلیغیفخ كناب و یرسک |

 ۱ ردعنموم رب هدننزو دجا ( مرآ ا ) ردیدآ كغاط رب هدندروب میلسیتب هدننزو

 | كەز ( مروالا ) ردیدآ وبق رب هدنبرف هنیدم هدننزو یمسح ( یرارثب ) |
 | هدنسهکلوا ناردنزام هدننزو بحاص ( مرآ ) ردموس هدتسهدام مرو هلیف |
 | ردهبرق رب هدنبرق ناتسهد و ردنداروا بدّولا ةزج نیو مسخ ردهدلب رب |
 "هل یبق ( مارآ تاذ ) ردبدآ كغاط رب نیمرحا نیب هتدم كنهرمه ( مارآ ) |
 داع هدنآ هکردبعسا رب كي و عفنرح رب ( مارآوذ ) ردغاط رب هدنراید باب ۱

 همی یاز و یصف كنءنمه (مزالا ) ردراشلبا عجب مالعا نوعا ناشن یوق

 | كب بورواف هلبعومحم كراشيد یبهنسن رب هدننزو دوعق ( موزالاو ) هلیئوکس
 ملا هنسع اذا ىناثلا باببلا نم اموزا و امزا "یشلا مزا لاقب ردهنسانعم قمرعا

 مزا لاق :ردهنسانعم قلاچ هبیزآ بوقص هل راشید ینغامط مک تآو ادیدش هلک

 ردلعتسم هنسانعم قلوا قلتیقو قاروق كب ليو ضبق اذا ماحلا ساق ىلع سرفلا |
 | | لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروک بوربق قلخ و هطحق "دتشا اذا ماعلا مزا لاق ۱

 هرزوا هجو قمالربا هلحم رب دوخای هسک رب مدآ ربو مهلصأتسا اذا موقلا مزا |
 .یهنسنر و مزل اذا ناکلاب و هبحاصب مزا لاقي ردلمعتسم هتسانعم كلا تمزالم |

 | هرزوا هنسن ر یمادو هلتف مکحا اذا لبلا مزا لاق ردهنسانعم تکوب کم

 یسهلوقم كلتفچ و هعرزع مدآ رب و بظاو اذا هیلع مزا لاقب ردهنسانعم قلوا
 ردهنسانعمقمایق ییوباق و طفاح اذا هتعیضب مزا لاقب ردهنسانعم كليا هلتفاحم ینکلم

 قلوا پوطروط بولترو و بوشیروب هنسن رب و هقلغا اذا بابلا مزا لاقب
 قاعح و هلا شید یهنسن رب و مضنا و ضبقت اذا *یشلا مزا لاق ردهنسانعم
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 ۳ یبهنسن رب و مہتعطق اذا موقلا ةنسلا تمرا لاقب ردهنسانعم كلا لاصیتسا

 هيلع مرا لاقب ردهنسانعم قمرصا و ه"دش اذا *یفلا مرا لاقت ردهنسانعم یلغب

 (ةم رالا) ادیدش هلتف اذا لیلا مرا لاقب ردهنسانعم کوب مک يا و ضع اذا

 همرا هنس لاقت روند ههنس قلتیق و قاروق ندا لاتا ی ةو هحرف

 كفمرپ و رونید هرلشید يزآ هدننزو مکر ( مرالا ) ةلصاتسم ةعطاق یا

 ةمورالا ) رونید هنیراشاط لقح هدرخ و روند هراشاط و رونید دنراخواا

 یتانابن و  راصشا نوت راراوط هکروند هضرا لوش هدنزو ارج ( ءامرالاو

 ةمورأم ضرا لا هفوا شمالاق هنسن رب ندنراعورف و لوصا .هلکمروپس بولپس
 ردلهعتسه ید هدسا هلطصت لاصیتسا وب و عرفال و لصا ايف كرت ۸ یا ءامرا و

 رونلواقالطا هبهبوبح بسانتم ولکنرید ییادنا و ءاضعا نوفیوا یاب ره ةمورام و
 قلا ةلودجم يتعب مرالا ةنسح ىا ةمورأم ةيراچ لاقب ردذوخأم ندنسانعم لثف
 هرلهرانم و ليم نانلوا بصن هدر نوجما ناشن هلم كنهزمه ( مارالا )

 یتعب هرانلوا یداعوب لوق ىلع و مالعا یا مارآ اف تسيل ةزاغم لاش روند

 ردیراو یک فتک ردمراو یک بنع ردمرا یدرفم ردصوصحم هنبرلنلوا مدق كب

 كنار و كناي رد يربو هدننزو "یردیح ردیربا و ردزتاج هليو یک * ینع
 كا هک ردهتسانمب مالعا ید وب هلی كنءمه ( مورالا ) کز لا

 نا مورا و رونید هر وه او داع و ردهرلهرانم و لیم نلیکید نوحا

 هفر ردهمرا یدرفم هکرید حراش روئلوا قالطا هنبراجوا هفرط ندهبن كراشاب
 داع دوخاب یلوا داع هدننزو باصس ( ماراو ) هدنزو بنع ( مرا ) هدننزو

 كن رهلیبق دوخاب یرلهدلاو اب ردیعما یرلهدلب لوق ىلع ردیمسا یرارد كنهریخا

 دوخای ماش قشمد دارم ردشلوا دراو هدنیبم نأرق هکداملا تاذ مراو ردیسا
 دوخاب ) هبلکلا مرا ( ردعضوم ر هدنسهکلوا سراف مرا و ردیرهش هب"ردنکسا

 فارطا هدننزو ںی (مارا) ردعضطوم رب هدننایم هکم هللا هرصب هبلکلا "یرا
 كسأر لئابق مارا و ردیدآ كيوص رب و كغاط رب هدنراید یسهلیبق ماذحم هدماش

 کک هک روند اتش راهعطق تیک نالوا هدشاب هلیبق و رونید هرب یراقدش واق

 دارم هکر ونید هنکوک كنهنسن ره هلی و یصف كنهرمه ( ةمورالا ) یدنلوا

 لاقب ردمورا یعج رونلوا ریبعت موب وا کا هدیکرت ردکوک نالوا ناوارف و موک
 نالوا یریا یرلهسعطق كيک هدننزو مظعم ) مروا ) هلصا یا هی وق هتمورا
 نالوا لوب یسیرقوب و لئابقلا مضت یا مر ّوم سأر لاق رولوا فصو هبشاب

 هلتيتخف ( مرالا ) یلعالا ةعساو ىا ةمروم ةضيب ٠ لابش ۰ رونید ههخلغوت
 ( یرالاو) رد اج هد رصف كنهرمه و هدنژو و هززالاوت) ( مرالاو (
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 هلساینصف ( مدال ) ردهمشبم و همدم ینوم ةرمشبلا ةنوشخ و ةمدالا نيل
 | مدا و ٌيسلا مدا لا ردهنسانعم قلوا تغامر هلبعخ كمر ( ةمودالاو )
 | كنءزمه ( مدال ) ةمدا هب ناك اذا سما و عبارلا بابلا نم ةمودا و امدا
 | هراف و رود بود و هب وهآ نالوا هدنکنر همدا نانلوا رکذ هدننزو رجل لدم

 | رح كلذك رولک نامدا و هلی كنءمه رولک مدا یمج روئپد هبسک اب
 | رولکمدایج رونید هنامدا فرهلوا ذاشو هدننزو ءارج روند ءامدا هدننوم هلی

 | قرهلوا ذاشو ردیمساكنب رات رح مالسلاهیلعو انی ىلع مشبلا وبا مدآ و هلم كنءرمه
 | ندنقایس كفلوم هکر بدرججرنم رولکمداوایعجج رونلوا فیغخت فلا هکه انتفف ر وند ځد مدا
 ۱ ید هدهیفاش هکه نن رولوا مهفنم یباهذ هنسملوا یب رع نتشم ندنمرا مداد وځای ند همدا م دآ

 ا | «واو هزم هدنعج و ردموسرم یییرع هدننزو لعفا يترهلوا مدما هلنبئرمه لسا
 | ام هلببف هلبسا كنبردپ هلببق رب ردفلعنم هنت رذ یتیعج هکیدلاق رونلوا بلق
 هدعب هدننزو ماناخ یدبا مادآ قرهلوا یابرمس ىلصا شضعبلا دنع و یک یفیدلوا

 هتفیدلوا لعاف یئزو بولوا یاربع يعش ماما و یدنلوا فذح هینا فلا هلببرعت
 هدفاشکو یدید رونید هغاربط مدآ هدینابرس و یک رذاع و رذآ یدلوا بهاذ

 سپ رایدلیا صیصت ینغیدلوا یمج قیقح لها راسو یوانعیب و یرشحز
 ]| ن دمجا رکب وا و یہا رولوا فرصتم ريغ هدهروک هرلند یمجا و یبرع

 | نسيني كنجافا مرغ و ردیعسا رجش رب هاتف ( نامدالا ) ردن"دحم "ید الا مدآ
 رولوا یدوم یتسلوا ءابن كحانا هکرونبد هفلهایس و هکلکروج نالوا ضراع
 هدننزو یبرا ( یدا ) ابلق یف داوس و نفع یا نامدا ةللا یف بکر لاقب
 | یغاربط هرس كنهزمه ( ةماديالا ) ردبدآ عموم رب قرهوا قترعم دوخاي
 یرهوح رولک مدایا یمج رونبد هنضرا نایلوا یرلشاط الصا بولوا کج و كي
 رونید هراز و ربق هلنینف ( مدالا ) ردشلیا محو هلکلنا بلس یندرفم كوب

 | قع و ردیدآ عموم رب هدنبرق راقیذ و رونید هبامرخ هلوک رب یرلکدید ینرب و
 هیحان رب هدنبرق رجهو ردیدآ هبرفرب هدنسانعق ءاعنص رهش هدنم و ردعضومرب هدنبرق
 هدننب نو هماجنهلاذارس هدننزو میلغ (معدا) ردیسا هیحانرب ندنسیحاون ناعو رد,دآ
 هدبرفم هلیعط كنهنمه (مامدا) ردیدآ عنصومرب هدننای یرقلایداو و ردیتساكنحرارب
 مهلوق هنمو یدنلوا رکذ هکرونبد هماعط شلوا قیتاق ( مودألا ) ردهدلب رب
 اک یقلع و رذع نالوا هدلاوحا هناطب ینعب یرذعب كتننا یا یودأام كتمعطا
 ردندپماسا هدننزو ریز هلا همحم لاذ ( مذا ) ردندنایانک وب و مدلیا داربا
 نالوا زضاح هلنوکتس كنار و یصف كنءرمه ( مرالا ) ردهباعص "یلعتلا ذا
 لوالا بابلا نم امرا ةشئالا یلعام مرا لاقب ردهنسانعم كليا لکا ینیعوجم كماعط
 یوق رب و هنیلا اذا انالف مرا لاق ردهنسانعم ققشموب و اثیش عدب ف هلکا اذا
 یخی تد جن عج ی میت دن سی < =

 لاصیتسا
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 .لاقب : رد هنسانعم كلتا قیناف هکمآ ییهنسن رب و من الاذا امادیا مییپ مدآ لاقب
 لاقب : رد هنسانعم كمرونک هرشط ینزو چا كنايتخس و همدا ینعم زبخا مدآ

 .باتك ( مادالاو ) هلاعف و هدننزو هرم ( ةمدالا ) هتمدا رهظا اذا میدالا مدآ
 مانالانیب هلیببس یدنک یوق هکرونید همدآ نيعتم و ناشیذ لوش یک مدآ هدننزو

 مینمداو هلها مدا وه لاقي ردندنسانعم مالاو حالصا وب و رلهلوا رادمان و فراعتم

 نایسح و نوغیوا اقلطم مادا و نوفرعی هن ىذلا موسا یا مهمادا و ممدا و

 رب هبهکم و ردیسا نوناخ رب و هقفاوم یا همادا وه لاقب روند هثیش نالوا
 روند شروخا هدبسراف روند هنغیناق كفا و ردیدا ویق رب هدهفاسم هلحم

 یدیامادءا یبصا هکرولک مادا و ردهمدءا یلصا کل دما كنهرمه رولک همدآ یعچچ

 ردعضوم رب هدننزو باعس (. مادا ) هب مدنویام وه و مادا الب زیا تلکا لوقت
 لحرلامدنئا لاقب ردهنسانعم كلنا لوانن هلقیناف یکتا هدننزو لاعتفا ( مادتالا )
 مادتبا و ردذوخأم ندنسانعم تفلا و هطلخ مادا وبشا و مادالا عم زيفلا لكأ اذا
 اذا دوعلا مدتنا لاق : رد هنسانعم كليا ادب توارط و بات بورو وص هحاغا

 ماعط لاقب رونبد هماعط شلوا قیتاق هدننزو ريما ( مدالا ) ءالا هيف یرح
 ردیعسا كنسرف ېلک شربا و ردیدآ عوم رب هدندالب لیذه مدا و مودم یا مدا
 تغابد لوق ىلع روند هنشعایو هه ینمرق دوخای هنسانعم دلح روند هیردو

 هک دم كنز رولک همدآ یعجج رونلوا ریبعت نابتخس هکروند هیرد شفلوا
 رولک مدا و هل دم كنهرمه رولک مادآ و هلنیتمط رولک مدا و ردهدشزو هلعفا

 .هنمو هغوبدموا هرجا وهوا دلج لا یا دالا عطق لاقب ردعج مسا وب هک ننتعف

 لاش وا یدلوا مئاص زدنوک نوت ینعی هنماع یا راپا مدا اناص لظ لاقب

 لاش و هلوا ق یا ىحضلا م دا تكنئح لوقت و هضاب یا راپلا م.دا موبلا یتبجعا

 ( مدا ) ام رهظام وه و هنم مرکا ضرالا حدا قوف و ءایسلا مدا ت سل

 ردیدآ عضوم رب رواج هعضوم ما ثبلث هدشس نع هلا همان هدننزو ریز

 چا كن رد هی دی هتاف ) همدالا ( رددآ كغاط ر هدننزو هنیهح ) همدا (

 ردیزوب نتب لبق هکرونید هنزوب هرشط لوق ىلع رولک هثبناچ ثا هکروند هنزوب
 ضرالا نطاب روشند هنزو چ كر و روند هنزو هرشط كنسيرد كشاب و

 رونید همدآ مالمو رت یزو جا كنسیرد هدننزو .مرکم ( مدؤملا ) هنسانعم

 ییا وب هدعب رونید همدآ نالوا ولتنوشخ یزو هرمشط كتسيرد شيم هکهتن

 هکیدنلوا قالطا هبهسک انشآ لاوحا و هاک [ راکو برج و قذاح و زوا هبعلاب هک
 ولتنوشخ ارهاظ و ردا هلماعم هلتلوشخ و تعالم ءاضتقالا بسح هروک هنبرلعقوم

 عج برج قذاح یا مشبم مدّوم لجر لاق رولوا مالم انطاب نکل رونیروک
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 لاش : رد هن سانعم قااسوا بوف هلبدس تءواد« ترک ندهنسل ر هدنزو !

 ؛ردهنسانعم قلزو وسو هلم و ههرک اذا یناثلابابلا نم اجا هربغو ماعطلا ما

 لاقب ؛ردهنسانعم یقغارغوا هبهنسل یفیدناشوخ یمدآ رب و ربغت اذا هالا مہا لاقب |
 ۱ كملهکیوا و قاراط هدننزو لعف ( مبتلا ) ههرکیام ىلع هلج اذا ال ما |

 لاقب : رد هنسانعم كفلولع شنآ و باغ اذا هبلع مج ات لاقي : رد هنسانعم
 | ۲ رابللا مج ات لاغب : رد هنسسانعم قلوا یا كب اوه و ثكذ اذا رانلا تجب ات
 ! | لاغ ERA Ate یاب یدنک نالسرا و ه رح دنشا اذا
 1 شنآ هکر دیفدام و هدننزو ج7ا ( مجالا ( هتجبا ف لخد اذا دسالا مج ۲

 ۱ عطسسومب رم هلی كن هزم ( مجالا ) اهججایا رانلا بجا لاقب رونید هنیولع |
 نصح هانی (مال) عطس عب سم ت+بیا جاف تك هتبأر لوقت روند هب هنا نالوا ۱

 ردبذآص وصخ رب هدهنیدمو یکی انعاوقنع ردماجآ یعجج رونم دەب هقن البو هراصحو

 . هنبرب یرب هلاصف (هججالا) ردیدآ عضومرب هدنبرقسیدارف هدماش هلنیتعف ( جا
 . نالسرا یرثکآ رونلوا ریبعن كوب هکرونید هفلجانا روکو قیس قشمراس نیکریک |
 . رولک مجاو هلنیتخ و زدنا هلیعط تنءزم رولک مجا یعج رولوا یغاتی |

 ر ( ماج الا ). ةللاصف ۰ رولك تاجاو هل دم كنهزم رواك ماجآو هلنیتعف
 1  یهسک رب ندهنسن را ( ماجالا ) هثسانعء حد هم رونبد هرلهنبروق هلدم ۱

 | هيلا ههرک اذا,اماجا هنم هجآ لاقب : ردهنسانعم كلنا رازبب بویمردناشوخ

 موجاوهلاقب روند هیسک ندبا رازبب ندنسفن یسا هدننزو روبص ( موج ال (
 |[ (ةمدالا)  ردهلرابتعا تعاج تینا ربع اهسفنا اهلا هرکی ىا سانلا مجؤي یا |
 هليسوو ةبارف یا ةمدا امين لاق : ردنانعم قلنیقب و قلبصخ یم تمرح ۱

 | تفلاو هطلخ و ةلبسو یا ةمدا هنذخما لوقت ردزناج هدیزاصف هدنوب * ردهنسانعم |
 1 .مرنعق هود همداو ةقفاومو هطلخ یا همدا ممد ل لاق : ردهنسانعم .تقفاوم و

 | دخآ لوف ىلع رونلوا ریبعت قنمارق ردقلوا للام ههایس یون 2 نول رب |
 هدناسناو ردقلوا لعفآ هدنقوهآ روم نول دوخاپ ردقلق كب دوخاپ ردقلوا

 ) وا ا قلوا وا یادغب هک هنبساتعم ترم ردقلزغاب زا |
 19 مد مدا لاق : : ربهتسانعم تامردشخ یني هتسن ییا هلبصف كن مرم

 اذا زا مدا لاق : رد هنسانعم قمالو هخیاف کما و ِ ۰ ال اذا ینانلا بابلا

 ٣ : لاق : رد هتسانعم قمالو هخاق یکعا كمدآ ۹ كلذك مدالاب هطلخ

 | صخشام نالوا رادم هني راتبفورعم و نیعن تكءوق مدا و مهزبح زمح ےھل مدا ادا !

 قرهلوا نیعت رادم هموفرب رولواردصم و رک ذیساک رونید هنیرلهدرکس ناشیذو |
 ۱ E اذا لوالا بابلآ نم اهدا موقلا نالف مدا لاق هنسانعم قلوا هدرکرم |

 Ae تمردشت یتغلارا_هنسنییا یندوب هی بک ترم ( مادنالا ) امدا
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 ےسا و ردصم مسا ہروک هشناپ كحراش "باوشلاب یا ءاسنلاب "صاخوا حرفو |
 هدننع تبیصمونزحهروک هننابكساسا و ردندنسانعم قتف و عطقو و رولوا ناکم

 هدیسراف ردلوادنم هلبلق هفلا؛رمه هدهنسلا الاح هکردشلواتلاخ هدناوسن تیعچ |
 هدنامورفبولیروب ردیعج كنه آ هدننزو تالصاح ( تاقالا ) روید نوبش اکا |
 ردذوخأم ندنرانعم ءاطبا و عطق روند هرلهود نیروب ضآ یغآ بوئلاپوا هلفلاق |
 كنەتلثم یا و یرمسک كنم ( مالا ) ةثطبم ةييعم یا تاتآ لبا لاقت |

 حابم و لالح و روئلوا قالطا ا هرجن و رد هنسانعم بنذو هانک هلبئوکس
 لع اذا عبارلا بابلا نم اما لحرلا ما لاقب : رد هنسانعم كلشيا ىلع نایلوا
 اا لحرلا ما لاق : رد هنسانعم كلئا | هانک هدننزو دعقم مامو ما و "لحالام

 !ê) N هانک کروند هتبوفع و ہےکشا مامو ماو بنذا اذا ام و

 ( موئالا و ) هدننزو دادش ( ماالا و ) هدننزو ریما ( مئالو) هدنزو مساق
 هرزواهسکرب یبهدام رب هلیصف كنرمه ( مالا ) روند هراکهانک هدننزو روبص
 ردن رابع ندکلیا دع راکبنک هلیببس كن یهسک لوا هکرد هنسانعم كلتا دع هانک
 هدع یا لوالا بابلا نم و ذوذشلا ىلع ثلاثلا بابلا نم اما اذكىف هللا هما لاقت
 ( ماشالا ) روند همدا NS دع راکیک هدننخ ه دام ر ( مولا ( اتا هيلع

 مالاق هعفوا اذا هم آ لاق : رد هنسانعم قموق ههانک ییدآ رب هل رسک كنه

 هم"ا لاق : رد هنسانعم كعد كدلوا راکبنک هبهسکرب هدننزو لیعفت ( ےئاتلا ) |
 هدننزو لعفت ( مثأتلا ) ېک تی هنسانعم ما رولوا ےس | میثأت و تمنا هل لاق اذا

 م الا نم بات اذا لجرلا م 6 لاقب : رد هنساتعم ۹ رافغتسا و هوت ندهانک |

 ىنا کنون چ اذا مات لاق : رد هنسانعم كلبا زیهرب ندهاتکو |
 تبوقع و ردبسا كنمرد ر هدنهج هدننزو باصس ( مانالا ) ردنوحصا بلاس
 همانا قل لاق ردرناج ید هدننزو باتک ردیسانح كهانک هکرد هنسانعم لاکنو |
 یدنلوا 3 ی راکبک هدننزو ریما ( مثال ) هنب وقع یا همام و |

 | قوج قوج هلباه هاو ےئاو با ذک یا مبثا لحر لاقب رونلوا قالطا هباذکو |
 ئاو مالا بوكر ةرثک یا ةعالاو الال تفاموه لاق روند هنناکترا هانک

 | روند ها ذک ید وب هدننزو روبص ( موئالا ) رونلوا قالطا هنوعلم لهحوبا
Jیالخ نکیآ لومأم ناو یککرک ندنلاح تروص هدننزو مزالم ( ماژلا  | 
 ایدی ناک اذا موم وه لاق روند هناویح و ناسنا نالوا ررو ا

 روند هزاهقا نیرو غا ا هلکلسک بارو ی ت( 0
 | مسر هد هللا هبقوف یا بیرقنع ینو فلّوم تابیعم تائطبم یا تانا قون لاق

 جد :(مالر ردفعصم ندرخآ اه دحا .دوخا ردراصوصخم تغل ر رد شل

eee 
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 فاطنا وا ىلملا هنانساق رصف یا للپ هنانسا یف لاش روبد هنساوا قسابو رود

 كناپف للبو هلا هزم رد هبانعموب ید للا هک هتل ابن فالتخاو مفلا لخاد ىلا

 یرلشبدهلپسهدش كمالویضف كنابوكنءیمه ( لالا ) رونبدهنغلنیاب و هنکنزود
 | هاطراككسمو و دنیلغ و رد ه"الب یئوم رونبد هیشک نالوا هرزوا موقم فصو
 ۲ ] یرافرطومفنم دنبلغ یا لبا فف لافبهلوا شمفجبولاموط ېک هبت هکر وند
 | ( لبلب ) كبنسلا ربسق یا لبا رفاح لاقب روند هنغایا رتاقو تآ نالوا هست

 (لهلی) یدنلوا رک ذ هدنسهدام للک لیلاپ دبع و ردبدآ مص رب و ردپعسا هسکرب
 ندنین دع هلم كلاي (هلوب) ردیدآ عموم رب هدنبرق ءارغصلا یداو هدنزو مز
 ةالسلاو ماعنلا كلا هلا نوعب ماللا رجس ردبسا كنب دح ینبلا دجم نب دجا
 مایقلا ةعاسو ةعاسلا مابق ىلا مانالاربخ ىلع مالسلاو

 * هزمها للصف + « ملا باب *

 | | هدنزو بیرغ هللاهددشم هیت یاب (میباو) هدنزو بارغ هلباهدحومیاب ( مابا )
  هدنرانب هک ردیسا بعش یکیا هدهماع هلخ هدننزو هنیهج رونید ید هاو
 | ېسن كنسهلیبف ماذج هکر د ناغطغ نبا هدننزو هماسا ( همابا ) ردراو غاطرب

 | نی ةمابا و ردندنفلخ یسهلیبق نوکس هعیر نب ةماباو هلس نب ةمابا و ردندنلاجر |
 ا هس رد هماسا یبادعام ندرلنو و ردندنلاجر یسن كنسهلیبق منخ هللا بهو

 | هلفمردشالوا هنبربیرب بوکوس ینسەدنکن یکیا كنهبرق هدننزو منخ ( مالا )
 قتف اذا یناثلا بابلا نم اما ةبرقلا تمنا أ لاق : رد هنسانعم كلا رب یتسیکیا
 میقمهدرب رپ و هعطق اذا همتا لاقب : رد هنسانعم كعهکو ةدحاو انراصف اهانزرخ
 قغلیواو كمکعک هلنیتعف (مالا) هب ماقا اذا ناکلاب ما لاقب : رد هنسانعم قئوا
 تنءومه ( مالا ) ًاطبا اذا عبارلا بابلا نم اما لجرلا متا لاقي : رد هنسانعم

 | روبس (مونالا) ردنغل هدنظفل متعرونید هننوتیز نابب هلنيتض ( مالاو ) هلبمض ر
 کیا و جرفلا ةريغسلا یا مونا اما لاق. روید هتروع رقص جرف هدننزو |

 | هدارو ةاضغم یا مونا ةارحا لاب رولوا قم هلکغد هدهنروع نالوا رب یکیلد

 ] (مايآلا) ردتنا تیّدض هلغلوا تعسو هدنجرف كنوب و ردطلغ یرلهخسن ةنملغم
 | :ردهنسانعمكلیارب ینکیلد یکیا كتروع هدننزو لیعفت (متاتلاو) هلک كنم

  ندناوسن و لاجر هدننزو دعقم ( ملا ) امونآ اهريصاذا اه او ةأرملا متآ لاق |
 چک دوخاپ ناوسن لوق ىلع رونیدهنکنرید ترسمو حرف دوخاب تبیصمو نزح
 ۱ نوح ف معج لک وهو نالف مت أم اورمنحلاق ردصوصخ هنکنرید ناوسن هزاتو
 a تست

 حرفوا

 سس سمسسسسسح سس ۰



 اوعب انناذا هیلعاول "انا لاق : رد هتسانعم كا يروا 7۳1 برضو منش هرزوا ۱

 كکود یهنسنرب ید وب هدننزو لیعفت ( ليلا ) برشلاو متشلاب هولعو هیلع

 بارتنا لیه لاق : رد هنسانعم كيلکود هدشنزو لعفت (لئثلا ) رد هتسانعم

 ندننب هلناصتف ( نالیهلاو ) هدننزو باصس ( لایهلا ) ببصتف هبص یا لیبق
 هدننزوداقنم ( لابشاو ) هدننزو رجا ( لیهالاو لاهلا ) رونبد هموق نالبکود
 لام و لیهاو لاه لمر لاق رونید هموق نلیکود بوقآ اعاد بویلوا رارقر
 ليس ( لیهلا ) ردزجملا نوذععو بولقم ندنظفل لئاه لاه هدارو بصنم یا
 ریثت لام هکر دلت ییا هلی و یصف كمالو یصضف كئاه ( نالیلاو ) هدننزو
 ردتید هجددع كران آ هک ردکعد راکزور هلاءوق لوقللع رونلوا لامعتسا هتسانعم
 اینا لالاب یا نالیهلاو لیهلاب ءاج لاقب ردکءد یدلک هللا اوه و شو دوخای

 ریبعت هزذ هدننزو روبص ( لویهلا ) ردعضوم رب A خرلاو لمرلاو

 ) ةلاهنا ر رد رعم ندیناربع هروک هننای كحراش رولوا رهاظ یک یغایا هج رف

 رطم بص رد هلاه یلصا خد هدنو رولوا یئایو یواو سپ رونید هنلیقآ یآ
 هراقرب هددکم هدننزو ءار ( ءالیه ) رولک تالاه یعج ردینبم هنسهظحالم

 عاطف نا و هلرصق تكفلاو یعض كناي و ىف كناحه ( یوپهلا ) رديدآ كغاط

 لئاوا هنسانعم نطق روند هغوع ردوناج هدلدددشت كنهموعضم یا هرزوا لقن

 عاونا لسا قو ریدلیا قالطا یلویه هیبسشتلب هلاع تئیط فلس ءابکح یتعب
 حالطصاضعبلا دنعو ردهینوک روص عاونا لصا یخدماع تشرس یکینیدلوا بایت

 یرلکدلنا فیصو ییهلا تح تاذ هلدویحوت لها هکر دفوصو» رب هدهفسالق

 نرتقم تمالع رب ندنودح تاس.اکا و زستیغیکو تیک عب ردفصنم هی راتفص

 راطرع و لولح نوجب عناص تعنص 5۱ هدعب ردنرابع نددوحوم رب قرهیلوا
 هیبنحروص یبهصالخ یدلوا ثداح داسف و نوک ملاعوبشا ندن 1 هلکلیاضارتعا

 یک ینیدر_ هدنزو هرټ ( هلیه ) رد رهوج رب درجم ندهدام لپاق هبهیعوت و
 بورو دوس لو نکا ندنا ادا و رازآ هنسیدنک یدنا كنوناخ رب هکر دبسا

 ی MR ردیا برض هلزونیو هرلنریو مو ه او
 ردجن لش یدانم هدارو * « نییطنت كيبلاح

 ینعی رهاوظ شیرف لوكس كنبسو یصف كناپ ( للا ) € الا لصف 0
 ی رلکدنا داضعا كنسهشاط شب رق نالوا لزا هب هکم رهاوظ بویلوا نيشن هک

 (لتس) !۱) رد هلممق ی“ ول نب ماعوش دام رد لسب ؛ی نکیدهک ندیستر تای ۱

 هردمارغا نوتب هدزوا ۰ ٍفالتت es لوق ىلع هنفهصق رشید تسوا ا ۳

mez 

 , هدکدلبا ذوق نوا هط وا ندهحاب یعاعش كشنوک هک روند هرابغ هدرح ناتلوا



۱11۲ 

 نالوامولعما یباجتا یغد وب یدبا هلوه یلسا هک هدننزو هلبح ( البهلا ) لاتهاف
 لوه هدننزولوفم ( لوهلاو لئاهلا ) روئبد هیوقروق ضرام تی عروق
 بوطیم لوهم هداروب دیک ات لوهم و لئاح لوح لاقب رارولوا دیک أت ینسهلک
 قالطا هبهفلتخ ناولا ( لبوابتا ) ردندرللوعفم نالک هرزوا تبسن یک روسبم و

 ثایلحو ریواصت و شوفن نوک انوکو ةفلتغلا ناولالا یا لبوابتلا هب لاقب روئلوا |
 ةنيز یهو لبوابتلب ةأرلا تنیزت لافب ردلیوبت یرلدرفم روئلوا ینالطا هنبراتتیز |

 | نانلوا رک ذ هدهیلهاج هدننزو ثدح ( لاوهلا ) یلطاو شوفتلاو ریواستلا
 | ( ةلوهلا ) ردیمداخ كروبنم ؛دکشتآ رونبد «هسک نرو نیم هلبلع لبوب

 روده هنسث نالوا بیم و روند هنشنآ هیلهاج لیون نانلوا رکذ هلی كناه |

 | ربلد و بوخ هدهبنرح ثبامن هکر ونید هبهبوبح لوش و بحت یا ةلوهل هلا لاقب
 | لوبیا ةلوهل ابا لاقب هیلبا لیوجت ېک تفآ یرلندبا اشاغیلاچبو نسح هلغلوا .

 | لدزبتو زواب و روید ههنسن ةر وق هلعضكناه ( لوهلا ) ابلا رظن نم اهنسح

 | (لوبلا) بلقلا دیدحیا نانلالوه ةفان لاقب رونلوا قالطا نانجلا لوح هبهقا
 | یار الئاح ناک اذا "ینلال و لاقب :رد هنسانعم قلوا جقروق هدننزو لغت

 | | هننروصروناج یحی رب رب یحاسهلکلبا عانتما هقان بونلوا داره ققای هبیرواب رب ۱

 | اهل هبشت اذا ةقانلا لحرلا ل وب لاق صمیمی زر یک باور
 | لاقي : ردهنسانعم قلوا هدندصق تمروکدزوک هنلام كمدآ رب وبأرا نوگشل عبسلاپ |

 | برمشمکیسو فیفخ هدننزولجرغس ( لولوهلا ) نیملب هتباصادارا اذا هان لو |
 | هنلیغآ یا ( ةلاهلا ) فیغخ یا لولوه لجر لاقب ېک یشوق یلاچ رونید هند

 .] هلاح یظفل هلاه هکر بد حراش هنرئاد نم یا هتلاح نم رمقلا جرخ لاقب رونبد |
  رازولوا هرزوا كرادت یسهفلاط بارعا نوصکیدلبا تلالد هرومغی انداع ردیففخم
 هکردبسا یسهحوز كبلطلادبع هلاح و رردا لامعتسا هدنرخ یهلاح رلسءب و

 | | شیدنهنباو هلا وناو رد هياعع هک ردادردلاتا هلاحو رد هزج ترشح #دلاو
 ۱ نت هدرصمو زدیمهینک هلرعاش رب ( لوهلاوا ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام

 ۱ | هرزوا قلوا لامر مسلط رد هدیشارت ندشاط هکر دتر وص یا ناسنا رب هدننا |
 ۱۳ ۲ هکرد هننانعم لآ هدننزو لاح ( لاهلا ) ردلوادتم هلی كناح الاح ردلوقتم |

 ۱ ۱ ( لیلا ) ردندننالک رازآو رحزضوصخم دنیسق تآ هلتیونت لاه و روند هار |
 | | لیببارتلا هیلع لاه لاقب رد هنسانعم كکود بودلاشوب ییهنسن رب هدننزو لبس

 ۲ لك كمر ( ةلاحالا ) رونید هموق نایکود ندهبت لیهو هبص اذا البح |
 ا رباص راح هثسنرب ( لاببلالا ) رد هنسانعم كکود بودلاشوب ییهنسن رب ید وب |
 ۱ کار سا و "بصناف هبصیا لایناف بارتلا لاحا لاق : ردهتسانعم كملکود |

 3 ۱ هرژوا



۱۱ 

 | هدنناونع اهتمام هلباه هدیرعلا ناسل نکل رولوایموصخم هاکنح كائابقیسهصالخ |

 هلغاوا لادح و كنج قوج كب هدنآ هلخلوا هنسانعم بابصنا بولوا موس |
 لحرر هدننزو دادش ( لامه ) ردعالموب هام و رولوا كجد شلوا بارخ

 كناح ( یلامهلا ) ردییاصص هکرد نوم دلا نبا هدننزو رییز ( لیمه ) ردیسا ۱
 یدرفم كنو و روند هرویط فیعض و رونبد هنبراهیش توا نالق هداعم هلصف

 هنآ هرکی هاب یسنج هدننزو لحرفس (لجرمهلا ) رونید هراسابل قتربو ردقوب
 هناویحو هناسنا عیرس و فیفخولوجم اقلطمو رونبد 4 هقا هدنورو نیکشاو رونید
 قرهبسغا بوردکی یرغوط اکی رب یک نالئرص هدننزو هحرحد ( ةلبنهلا ) رونید
 ی را هند عابسلا هدا رو عابضلا هیشمیثم وعلظ اذالحرلا لبنهلاقب : ردهنسانعمكم روب

 ناجارکو لیقث هدننزوذغنق (لجنهلا) ردعضومرب هدننزولدنج (لتنه ) ردطلغ
 قلاص و نوب و رونید هثیش نامزد و یربا هدننزولیبجز (لیودنهلا) رونید همدآ

 قققروقبوردنلکلب یدآرب هدننزو لوق (لوهل) رونید همدآ يهفیعضیلقع و
 كنهنسن عتقروق لوش لوجه هعزفا اذا الوه هلوبب هلاه لاقب : رد هنسانعم

 ندفرطلوا هلغلوا مولعما یفحهلوا ثداحتلاح هنوک هن ندنآ هک روند هنسوقروق
 لاقب هلی كناه رولک لووه و لاوها یعج یکرح لوه رونلوا لاهشیدنا ااد
 لوه و هيلع جام یردبال مالانم ةفاحلا وهو رحلا لوه و ليللا لوه بكر
 ندنآ هلکلیا ےهوت تالبخو روص شعب هلیببس غامد لالتخا هسک شوخرس
 یأراذالوهحملا یلع الوه لا نارکسلا لبه لاقب : رد هنسانعم كکروا بویلکلب

 یدآ رب هلبا هنسن مقروق هدننزو لیعفت ( لیوېلا ) هنم عزغف هرکس ف لیوان
 رولوا درفم ندنسهلک لیوابت و هعرفا اذا هوه لاق : رد هنسانعم قققروق
 ةأرملا تلاوه لاق : رد هنسانعم كنز هلابلح و هلسابل ن” نمو رک ذیساک
 هلتلئاه هکر د هنسانعم كلا عینشت یصوصخ رب و یلحاو سابللا "هنیزب تنیزت اذا
 سالا ل"وه لاقب هیلیا ب"رقن هما لوا بطاخم هک ات ردکلیا فیرعت و فصو
 هلوه لاقب رولوا مسا هک رونید هبهنسن عتقروق قحهدیقروق یدآ رب و هعنش اذا
 كموقرح هکر د هنسنلوش ندنلاعفا تیلهاجلها لیوبتو هب ل"وپام وه و لیوبتلاب

 راردباتمدخ بوقاي شذ آ هنحا بولوایرلما دخكران آ و یدیا راو یرلوبق ررب
 لوا هدکدلیا اضتقا تكمرب و نیم بولوا عقاو تموصخ هدننب هسک کیا یدیا

 رتاج شتآ هر حرط زوط هرجا شتآ رلمداخ ةيفخ بوتلیا هننای كشت آ ۱۳
 یتبهکات یدبا رلردبا فیوخ ییهسک لوا رامداخ هجفدلوا برطضم بوتوا رتا || |

 هلیضكناهرلرند هلودهشتآ لوا و لیوبت هلعفوهتشیا یدبا رد,الوکت هسیافالخ /

 هو لاقب رد هنسانعم قفروق بویلکلب ندهنسارب هدننزو لاعتفا ( لایتهالا ) ||

 (۱۱) عباد



۱۰ 

 هدفدعشنب هنشاط كنب الم ردکید لکیشب ردندننالک رازآ و رجز صوسخم هنبف
 یدنک ارابنو البل. هلنیتصف ( لمهلا ) راردبا هوقن هدرب كد شاب لک یرب
 یدسیا لمه لبا لا روند هرلهود ینلبا نایفلوادبقت بونلوا كرن هلاس هنشاپ

 هلاص زسا وچ ارابب و البلیسف هود هدننزو لج ( لمهلا ) ارابنو البل ورتم
 لمهو یدس تکرت اذایناثلا بابلا نم المه لبالا تلمه لاق : رد هنسانعم كمرک

 لاقب : رد هنسانعم ینغآ هلشورخ یئاب زوک هدننزو لوعش لومهو اضف نالمه و
 (لماهلا ) تضاف اذا لوالا و یناثلا بابلا نم الومه و انالمه و اله هنیع تلمه

 هلو و لماوه یعمج رونید هبهود نییروب بوزک هلاص زسنابوچ رابن و لبل
 رولک لاهو هدشزو مکر رولک لمحو هلنینهف رولک لمحو رولک هلماحو رولک
 لماح یهف هدراهفسن هکر بد حراش هدنزو یرکس رولک یمهو هدننزو لاخر
 هلاماه هدب دادع مج و ردح ق نایغط دوخاب ردهلبرابتعا هبشام ردعقاو هدنناونع

 ردعچ مسا لبه هلئینصف و رد هل رابتعا فوصوم تبعجج ثبت ءاه بولوا عج

 كلماح ی لم هدهباب و هدحابصم و رد هل رابتعا تیفصو یمدورو زی

 هدهرزوا قلوا ردصم هلنینصف هدحابصم كلذک ردموسرم هرزوا قملوا یعجب
 یغیدلوا یلصا ردصم دوخاب عج مسا یزارفا كفلوم هدهدام سأر سپ ردنوبثم

 هنسانعم قاب یمناد كرهکید قلارا قلارا رومی لومهو نالمو لمحو ردرعشم
 را ( لامیالا ) نوکسق اهرطم مادخل اش تابه لا 7 رد
 تلمح یعع هنیغ تلمبا لاق : رد هنسانعم قغا بوشاط یی زوک ید و

 هرداچ لبق یکسا و روئید هک هنوکرب ندنرلهلک یودب رنک تل ( لیلا )

 لاقب رونید هبول یلاع و رعشلا نم قلخ تیب یا لمه یف دعقب هتبأر لوقت رونید
 هغبل شعوق ندنجاغا امرخ هلنینعف ( لمهلا ) مقر بوث یا لمح هیلع و ءاج
 نالیس هشیمه هلفمالوا یعنام هدنوکوا الصا و رونلوا لامعنسا هوبا هکروند
 ثكنهنم ( لامهالا ) نام اللئاسیا لمه هام لاقب روند هیوص نالوا هرزوا

 رم ی : رد هنسانعم قمالشو بوبمللا تافتلا و تبغر یهنسن رب هیرسک
 هني یلخاذا هلمها لاق : رد هنسانعم كيا روجهم ندفن وق ب بودا رت هرزوا

 كلشوکو تسس هدننزو نامر ( لامهلا ) هلصتسی ۸ و هکرتوا هسفن نيبو

 بورح هکرونید هنضرا لوش و وخر یا لامه یش لاق روند ههنسن وبلس و
 لاقب هبلثا تبغرو دصف هننراع هسک رب بولوا بارخ هلغلوا صوصخم هلنق و
 اهتماحم رلهخسن هدارو دحا اهرمیالف هبورطا اتمام دق تناک اذا لامح ضرا
 كلیا یج قلیروق یرب رب ردنوم *وضام ندنسهدام یاحت هکر دموسم هدنناونع

 هکرولواشلتا قلیروق هلصیصخهنسف یدنک ییاروا بورح هک ایوک رد هنسانعم



۱۰۹ 

 هلادغارجو روند هنسادنناكآو رونید هرومهدننزو هلغ ( ةلهلا ) ردفصنم |
 باصا ام لاق روئلوا قالطا هب هنسن زیحاو هنسانعم هحرییم رونبد هند و ۱

 لوقت , روند هنسادتبا كبآ یخدو هلرسک كناه ( "لهلا ) اشيش یا له |
 هحرگلای "لهو هلالهتسا تقو ینعی هلالهتسا یا هلالحاو هلحو رهشلا ةلهق هتينا
 دحاوبوئق ةلطفتم یا "له ةأرما لاقت رونبد هنوتاخ ناروط هلا هماج تاق رب

 هلقلیا یآ ره یمدآ رب هدننزو لاتق ( لالهلاو ) هدننزو هلتاقم ( ةلاهلا )
 (ذللهلا) ؛یشب رهش "لک هرحاتساادا الالحو ةلاهم هلاه لاق : رد هنسانعم قغللوق

 هلواسوقم یک یاب یربلب هل رللوا نویز كب هک رونید هراهود لوش هدننزو هئدحم
 سوقم یک لاله هدننزو مظعم ( للهلا ) ةسوقتم ةا یا ةللهم لبا لاقت

 هلیس هینبلعاف مسا ( لهلهم ) س"وقتم یا للهم یش لاقب رونید هبهنسن شوا
 تک ازنوتقرادتا هیرع راعشا یدیا هعیردوخای یدعیجسا هکردیبقل كرعاش رب

 قاب کهدموریارعش هکهتن یدلوا بقلم هللا لهلهم هلغلوا موقرح نرو یروص
 » البنصوااکلامرآناتلهلح » مبنیجم عارکلاف لغوتال » وبشا دوخای یک موحرم
 هرکصندهسانومهدنزویرهلیعكناه ( یلهلا ) یدلوا بیقلت بیس هلکلبا ه"وفت تب

 ملادعب ةجرغلا يا یلهلا ترجو لوقت روند هطاسبا و حرف ندیا دوروفرش

 موئلک ما یسدلاو ردیبقل امبنعهلاینر باطخا نب رع نب دز ( نیلالهلاوذ )
 ( له ) یدلوا بقلم هلا هانک ندندحا "دح ییا هلغلوا بلاطیا نب ىلع تن
 هدنرلهلزنم یرلهلک دقو لب و ماردم اهفتسا همك لوکس كمال و یضف كناه
 هنسانعم او رولوا هنسانعم ین و دج> و رولک هنسانعم ءارح و روئلوا لاتسا

 رولوابرعم مسا بولوا لخاد فیرعت فرح هنسهلک له هکرولوا هاک و رولوا
 "لهلا دشا هدنناوح هدنرکدید رغ و دز ف كل له هییارعا ما شیفدلا وا

 لهو یدلش دم یال نوحا قلوا لیمکت هدعسا یددع كلوصا فورح یدند 3

 هدادشم یاپ رونید "له و هیله و رونید ليله هدنرغصم و زدتفل دلا هدنسهلک ۱
 باتعو مول هکردضیضح و "ثح هلک هلددشت كمال و یصف كناه ( اله ) هلا
 دیرثلا لح هنرلبرع و ردبکر ندنسهلک ال هلا له ردنا تلالد هغمردنق هنوک
 هلغلوا بکر هلیسهلک لح رد هثسانعم له و لبقا ردرما لعف مسا یخ هدنرامالک
 کرد حراش ردربارب یعج و درفم یدنلق مسا هنظفل عرسا بوئلق دحاو مسا

 كجد لک هلجع رونلوا قالا فلا نوا نايب ییهعف رونید الیح هدنلاح فقو |(
 ردکعد كدا لابقا هزامن هکهنسانعم اهوا رلربد ةولصلالبح و یهتنا رد هنسانعم |
 یس یلیصفت كنو هنسسانعم لاعت و له . راربد كالبیح هلبقاا نبات یا
 تآ هدننزو لاح ( لاهو ) هلرصق كفلا و یصف كناح ( اله ) رد هدنسء دام ۱

۱ 
۱ 
۱ 

۳ 



۱۸ ۱ 

 هکر د ذوخأم ندهلیه هروک هنناب كحراش هللاالا لال لاف اذا نمؤاا لله لاقب

 ؛ رد هنسانعم جاق بوبلنجف هافغروق ندهنسل رب لیلبت و رديبك هلفوح و هلم "

 بئاکلالله لاقب :رد هنسانعم قمزابیزابو "رفو نبح و سکن اذا هنع لله لاقب
 "قلوا مسپا بوسنلورپک بودبا ؛لاسما نکردبا ۳ همدآ رو باتکلا بنك اذا

 رونيد هبوقروف هلنینضف ( للهلا ) رخأت اذا هش نع لله لاقب : رد هنسانعم

 روند هنیوا كجي زواو رون,دهنلوا ؛لرومشیو قرغلا یا للهلا هنم یذخا لوقت

 ثررطم لافب رولوا عج روید هرطم هک ندنظفل هلهو ردیکیدتبا ج لت لت
 روئبد هنغامد كناوسح یرلکدید لبف و راطما یا ةربثك لله م | اذه ق

 رونیدهراف هدننزولدلد ( لهلهلا ) رولوالالح لاطاق ندبا لوان رد هعاس س

 ایس یا الهله اغس لاقب رونبد هبوغآ هدننزو دفدف ( لهلهلا ) هثسانعم میت

 فیخ یا لهله بوث لاقب رونیدهزب كربس شدقوطیرازاب و كشوک زبسافها و
 قیقر یا لهله بو لاقب روند هشاق و هزب شهقوط هقفوبو هجا و یشلا
 یا لهله هرعش لاقب رونید هلرغ و رعش فیطل یئاغ زان ینوعضم و یناریبعت و
 :ردهنسانعمقموقطیرازاب و كشوک زسساتها یز هدننزو4رلز ( ةلهلهلا ) قیقر

 ردهنسانع,یعاچبوشلغب كبه هنسنرب و افي هصسن اذا جاسنلا بوئلا لهلح لاقب
 كرلهدنناوخ ردهنسانعم قلا هبکز ا هثرهربدنودینوص و داک یا هکردب لهلح لاقب

 بودیاتکرح هلن أتولهمهدصوصخ رب و هعجرااذآ توصلا لهلح لاقبیکیرلعیجرت
 ینأتورظتنا اذا مالا ىف لحرلا لهله لاقب : رد هنسانعم قلوا یطظتنم هنماما

 ۱] هل اذا نیعطلا لهلح لا : رد هنسانعم كمها هلا هنسن فیضس رب ینوا و
 هسرش لهلح لاق : رد هنسانعم كلا رازآ وید الح ینسق تآ و فیس *یفب
 هدرلنوب هدننزو طبالع ( لهالهلا و ) هدننزو لاسلس ( لاهلهلا ) الی هرحز اذا

 لاهلهرعشو بوث لاقب رونید هرعش زا و فیطل و هیون شعقوط هجعا و كزان

 هام ریدغلاب لاق روند هبوص یناص قرهلوا فوج لحالح و قیقر یا لحالح 1

 | كولم نانلوا ریبعت ءاوذا هلهالحوذ دوخای ( لهالحوذ ) ریثک فاص یا لحالح

 ۱[ حول فیطلو زا ىد وب هلیسهین لوعقم مسا ( لهلهلا ) زدکلم رب ندنمم
 | | دوبا (نایلهوذو) هلیدیدشت كلاب و هلنبرسک ( نایله ) رونید هبهتفکو رعش و
 | هدتسهدام للب رد هانعم وب ید نایلب هک هتن ردلمعتسم هرب قحملوا ديدات و

 لتعمیرلنوب فلوم نابلب ی یا نایلح یذ و نایلباوبحذ لاق یدنلوا لیصفت
 یدرفم ردهنسانعم راطعا هدننزولیل کا ( لیلاحالا ) ردشللا رکذ یغد هدناب

 | || تنهدوبیووخلو لطاب هدننزو لعفن ( لا ) یک بولسا رد لولها دوخاب ردقوب
 قل رثخ هللا لعف نزوو تیلع وب و لطابلاق یا .للپق همد بحذ لاقب ردیحا



۱۰۷ 

 رهظ اذا رهشلا "له لاقي رولوا دنسم هرهش هکردهنسانعم كمروک یس"رغ
 لجرلا له لاقب ردهنسانعم یقلوا كانحرف و الالها رهشلا "لجا لقنال و هلاله
 مچ زا له و حاص اذا لحرلا " له لاقب ردوا قیرقج د جزا ۷
 هدننزو لاعفنا ( لالبالا ) جلا قیقر یا "له بو لاقب رونید هو شفلوا
 هبابصنا "دتشا اذا رطلا "ليلا لاقب ردهنسانعم كلکود لاا روضی یند و

 عمدلاب تلاس اذا نیعلا تلا لاقت ردهنسانعم قفآ راص رباص یشای و

 اذا رطلا لبتسا لاقب ردهنسانعم كلکود هلت دش روغي یخد وب ( لالبتسالا )

 اذا لوهحا ىلع لالهلا "لبتسا لاقب ردهنسانعم كمروک یآ یکی و هابصنا دشا
 لاق ردهنسانعم قمرغاج هلا اک هدنآ ییدلیا دلوت ندنسهدلاو ېو رهظ

 هنوص عفر ملکنم "لک اذكو ةدالولا دنع ىنعب ءاکبلاب هتوص عفر اذا یصلا لبنا
 اذا فیسلا ليسا لاق :ردهنسانعم قمقح بولریص ندنفالغ و ضفخ وا

 یا رهشلا لالبسا یف هتسا لاش هنم و ردهنسانعم قلوا یکی یآ و لتسا

 لاقب : ردهنسانعم كنروک یا هبرسک كنهرمه ( لالحالا ) هلالبتسا تقو ی

 ىب هلبلوق لها لقئالو كفلوم رهظ اذا لوهحا ىلع لها و لالهلا "لها
 ییدلیا دلوت قحوح لالحا و یدنلوا رکذ هکردهدننروص ققلوا دانسا هرهش
 هلآ کیو لبتسا یتعع "یصلا "لها لاقب ردهنسانعم قمرغاج هلا اک هدنا
 یری حقو لالهلا ىلا رظن اذا لجرلا لها لاقب رەد قغاب

 لاش رولوا یراو لاله هکردهنسانعم قمرا بوسک ینرادقم ر ندنساضعا
 اعو هنیزعوب هلقلغب یکرکوت هك .زسوص كب و هنم عطق اذا نالفب فیسلا "لها

 لاقب :رد هنسانعم کوب بوردلاق یرغوط هلد كجوک ی لد نوا كلك تبوطر
 یسهرغ كا مدآ رو هغر 4 متن هناهل ىلا هناسل عفر اذا ناشطعلا "لها

 زاوآ دنلب هک ندا جو هلالح یار اذا رهشلا “لها لاقب : رد هنسانعم كمروک || "

 ( للهثلا ) ةيبلتلاب هتوص عفر اذا ىلا لها لاق : رد هنسانعم كما هیبلت هللا

 هحولا للم لاقت : رد هنسانعم ق قهشیابولوک زو ندرورس و شب هاو 0

 اذآ باصسلا لاين لاقب : رد هنسانعم قفلتیدبآ باصس هانقاج تكشعش و "الالت اذا
 عمدلابتلاس اذا نيعلا تل لاقب : رد هنسانعم قا رباص رباص یشای زوک و الت
 لاق : رد هنسانعم قیشیا باصس و هرهچ ید وب هدننزو لاعتفا ( لالتهالا )
 :ردهنسانعقهشبا یرلشید هلکطنا مست مدآ ربو "الاالتاذا باعساو هحولا "لتها

 هکر وندهرب لوش هدننزو هثیفس ) ةاملهلا ( هناتسا نع رتفااذالحرلا "لتها لاقب 3

 یا ةلبله ضرا لاقب هلوا شمامناب هرلرب نالوا هدنسهروچ بوغاپ روغی | کا ۱
 : رد هنسانعم كعد هللاالا هلاال هدننزو لیعت ) لیلبلا ) اهلاوح امنود ة ةروطع
 اسهال. بک
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 هبهناضا یقرهلوا یمجعا لكه هرزوا یفیدلوا حورشم هدناهر ردندناففا

 لالط كنهدرج راوا بکاوکصم هدنرادافتفا ءانکح یالسا روند رو و

 انب توپ نوجا مسلط لوا و عمو مسلط بسانم نوا بکوکره هلفلوا یلک ابهو
 تاب هدننزو هجرحد ( ةلکیهلا ) یدبا رلرید رونلا لکه هنویپ لوا بوذبا
 مسا هلکیه و الكب راس اذا تابثلا لکیه لافب ردهنسانعم قفلئوغوب بوبازوا
 (لکابا) ةهظع یا ةلكيه ةأرما لاقب روید هنوناخ دنمونن ولهثح هلوب رولوا
 اوعزانن اذا یهالاق اولک اب لاقب : ردهنسانعم كعشدبا عار هدنزو لعافت

 هبا راتفر و هوش ینسف تروم و تآرفیآ هدننزو ریثعت ( لیکبلا )
 ( لالهلا ) الابتخا ینم اذا ةأرملاوا ناضحلا لبكي لاقب :ردهنسانعم كروب
 هام روید هلآ یی كلەخك ییا لوف ىلع كاهصک ر هلرسک كناخ

 رونلواقالطا لاله ردق هبهجک یجعدب دوخاب ردق هبهصک جوا دواب هنسانعم ون |
 یقالطا لاله هدهبآ كاهصک یجندب رکبو یعتلا یرکی هدنرخآ كيآ رهو
 لاقي رونلوا قالطا هب وص هحزآ لاله و روند رخ هثسام یعب هبادعام روئلوا

 لوقىلع هنالب و هنسانعم نانس لونلوا قالطا هنر و لبلف ءام یا لالحال | هیفام |

 لوزرهمو قرآو ردیسیرد شلیوص هکرونید هنواف نالب و رونلوا قالطا هنککرا
 هرومد نریدشول هنبرب یرب ینروکوب کیا كنالب و كرو روند هبهود کور

 رونید هزونو رونید هنلحم نانبقوط هرب ندنرب نج هغایا كنباق قایا و رونبد |

 رونید هغاجم رب ېک هرهد كچوک كجسک ینرکس كنسف كتاو ةنسانعم زاب |
 افصن كفرخ نالیزاق هنسهروج كرداج نوا قمواص همشط ینیوص لیسو |
 یآ یی هکر دبسا كناغمت رب صوصخ هزیسق هود و روند هنس وقم یک هزئاڌ ۱

 البج امالغ یا الالح تیر لوقت روند هنالغوا بوبحم و ربلد و رولوا هدنلکش |
 رونید هنحوا شلربق كنشاط نمرکد و ردیدآ تعاج رب ندنسهلببق نزا وه و

 هنمایب نالوا هدنبد یراقنرط كتاسنا و رونید هنبراشاط مردلاق شخشود ینالوط و |
 كلاله و رطلا نم ةعفد یا لالهلا انذخآ لوقت رونید هنسهرو رومی و روند |

 ردصم ندهلعافم یک هل اھم لاله و رولک لیلاها و یک هلحا رولک هلها یع |
 ردهباصم ید یهنلا لاله وباو ردیعسا مارک ةباعص ىتلا نوا و رکذیساک زولوا |

 لالهلا ءاج لاقب روند هنلّوا كرومغي هدننزو باتکو باصس ( لالهلا )
 هکردیلؤپ هرد رب هدهمابن هدننزو بارغ ( لاله ) رطلا لوا یا لالهلاو

 كمالو ىف كناح ( "لهلا ) رولک وربندنسهیحا موسي هدنسهکلوا :ارس |
 الوالا بابلا نم الح رظملا "له لاقن ردهنسانعم ىتاي یلقناغاص رومغي هدیذشت
 كاو رهظ اذا لالهلا "له لاقن ردنسانعم كغروک یآ كبو هابصنا "ذتشا اذا
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 هدننزو دا دش ( لاطهلاو ) هدنزو فتک ( لطهلا ) رلزعد عورا هدنرکذم و ۱ #

 لطه بیا و لاطه و لطه باح و رطم لاق رولوا فصو هباعم و هرطم | 3

 هنسانعم بثذ روند هدروق هلیرسک كناه ( لطهلا ) لطاح عج مکرک |
 شسسوا و هداروب روشد دمدآ قجا و "صل یا لطه وه لا رونید هبیرغواو

 رونید هناویح و ناسنا شلوا هدنامورف بولیروب و رداطخ یراهخ یتجالا

 نالوا رروب هچیاب هچاي هدننزو یرکس ( یلطهلا ) ردصوصخم هبهود لوق ىلع
 یزجج یلطح و یطح و ادیور یشمت تناک اذا یلطه ةقان لاب رونید هبهقا
 هلاص هنبرلشاب ولشاب بویلوا یسیجیروس لوق ىلع نالوا عطقنم ندیروس هدننزو
 اهل قئاسال هقلطم وا هعطقنم یا یبطح و ىلطه لبا لاقش رونید هراهود ندیک

 ردیسا كسهکلوا ربا ءاروامو رود هیلت هدننزو ردبح ( لطیهلا )

 ندنسهفئاط كرت و رونید ههابس هحرادقم رب نالوا رونلوا ارغ هلا رایدنک و

 بحاص و رلیدلیا روهظ هدفلس هکیدبا صوصخ سنج رب ندراودنه لوق یلع
 تادم رب یدا روند یخد هلطابه و لطابه هرلنآ و رلیدا تعانم و تکوش

 ردشلا دع رب یعج و درفم فلؤم ردشلوا رقتسم یراتلود هدنرافرط ناتسدنه
 یاصقا هلوقم و ءا یهدنرخآ ردیبک هرساکا و یرسک و هرصایق و رصیق و و

 ید یلوخد مدعو نوحا تراشا هنغیدلوا همجم كنیدرفم رولوا لخاد هعج

 ردنالطخ تیالو مان هللا ءات لاتیه هکردموسم هدناهرب هکیدلاق و ردزاچ

 هلطایههدنعج بولوا یب"رعم لاتیه اففحم لطیه سپ و رونید هلتایه هنبراهاشداپ
 تغاط رب و ردبسا كنسرف یئاطلا لیلا دز هدننزو دا دش ( لاطه ) ردشغد

 ردیی"رعم یسراف ؛هلیناب روند هبهرجت رقاب هدننزو هردیح ( ةلطيهلا ) ردیدآ
 نم لطیب لاقب ردهنسانعم قلاغاص ندکلهتسخ هدننزو جرحدن ( لطیبتلا )
 روند هنشوق هود جک هلبنوکس كفاق و یرسک كناه ( لقهلا ) أرب اذا ضرلا

 ( لقهلا ) قرخا لیوط یا لقه وه لاقب رونید همدآ نوزوا ج یسفلاچ و
 رونید ۵هراف كکرا ( لقاهلا ) ردهنسانعم میاج رونید هیسک جا ههننزو فتک
 هثسانعم بض رونید هرلک و روند هنشوق هود كکرا هدننزو ردبح ) لقیهلا )

 ردکع رو صا سا دارم هکر ونبد هکعرو هنوک رب هدننزو هحرحد ( ةلقیهلا ) ۲

 نوزوا ولعرکو رونید هبهنسن نامزد و یربا اقلطم هدننزو لقیص ( لکیهلا ) |

 یراصن و رونید هنابن شمازوا و شلئوغوب هج رادقم بولوب یلاکو رونید هلآ |
 ینتروصمالسلا ابیلع میم هدنآ هکرونید هبه رجح و هتي لوش صوصخم هنسهفلاط ||
 هلکیه ف بهارلا هن"اک لاقب رونید لکیه هدهنبرارتسانم كناراصن و راردبا عضو ||
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 ریاج نب لکیه و عفت یا لکیه ءانب لاسقب رونید هلان كسکوب و هرید ف یا ||



 هنسهباد قرهبلوا ىذا كنبحاص هدننزو لاعتفا ( لاشنهالا ) ةهبوصخم یا ةبثه

 ( لاشهالا ) هبحاص نذا ربغب هنبکر اذا هسرف تلشثها لوفت ردهنسانعم ك
 اطعا اذا هلشها لاقب ردهئسانعم كمربو هبوصخم ةباد همدآ رب هلرسک كرم

 ةايثه فال لاقب رونید هبهفا زوم ولشاب هدنزو هردیح ( لبشهلا ) 2لبشهلا
 كمرونک دوس هجزآ هنسهم هفا هدننزو لیعفت ( لبشبتا ) ةئبمس ةنسم یا |

 دمجعع دانم ( ةلصيهلا ) نبللا نم اشيش تلزااذا ةقانلا تلشه لاش ردهنسانعم

 فصل یا ةلبه ةأرما لاش رونید هئروع ولشاب هنروا هدننزو هردج هلا
 زوسبد هروع نوزوا و یربا ولهدوک یرصوب و رونید بهقا قوح یدوس و

 ةئسم یا ةلبه نانا و ةآرما لاش رونبد هناوبح یاس و هبیراف هحوق و

 كالو ةحلستم یا لبه ةعاج لاق روند هتعاچ و هرکسع شوبحالسو |

 ( لضیهلا ) مبناوصا یا سانلا ةلضعیه تععس لوقت روند هنبرادابرف و ویرغ |
 هاچ لاق روید هرکسع قوج و رونید هتعاج ولحالس یغد وب هدننزو ردیح |

 راثک رونبد ههنسن قوح هدننزو لطف ( لصهلا ) ربنک شیح یا لبه |

 | رعشلاپ له لاش هنسانعم كلئوس زوس قوج كب رولوا ردصم و هنسانعم |
 نوزوآ هدننزو ءارج ( ءالسهلا ) اه مس اذا لوالا بابلا نم الضح مالکلاب و |

 كنءنمه ( لانسهالا ) نییدئلا ةلوطلا یا هاله ةأرما لاقب روند هتروع ولهم |
 تحس اذا ءاعسا تلضها لاقب ردهنسانعم قمردغاب رومغب قوج كب دولب هلرسک ۲

 ردهنسانعم كس ینیوص هلفعراج هنراوید نکرکچ ییهغوق ندوبق و اهرطع |
 هليغف كناح ( لطهلا ) ءالاب تصضنق رثبلا لأج اببرمض اذا ولدلا تلضها لاقب |
 ولهنادیربا كولب كولب ییردب هدننزو راکذن ( لاطبتاو ) هتاعف ( نالطهلاو ) |

 یفاثلا بابلا نم الاطبت و انالطح و الطح رطلا لطح لاقب ردهنسانعم تاي رومغي ۲
 میم ناب لمح رولوا مسا لطح و رطفلا میظع اق"رفتم اعباتتم رطم اذا ۱

 ىلا لطح و مادلا فیعضلا رطلا وه و الطح باضسلا رطما لاق روند هرومغي ۲

 لطح لاقب ردلمتسم هنسانعم تكکود اثیشف ائیش ینیرت تنسهدوک هلکمردنوکس |
 ردهنسانعم كروب هحهتسهآ و *یئدعب اثیش هقرع جرخ اذا سرفلا یرا

 ردلصتسم هنسانعم قغقآ شاي زوکو اغیعع اربس تراس اذا ةقانلا تلطح لاق |

 یربا ناغای ییردپ هلی كناح ( لطهلا ) هب تلاس اذا عمدلاي نيعلا تلطح لاقب
 لاقب ردهنسانعم لطح هدننزو ءارج ( ءالطهلا ) روند هرومغب یمماد ولءرطق

 تنم ینعی ءالطه ةباصس لاقباک لطها باصس لاقنال و ءالطح و لطح ةد |
 .  رکذم نکل رولوا تغص هنیرلهلک هباصع و هد هکرونلوا لاعتسا ءالطح قرلوا
  ل هغارسق نالوا بلقلا دیدح رلربد ءاعور هکهتن ردلکد ل.معتسم لطحا یرلوا
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 نم الره انا,هتلزره لوقت رول یدعتم هةنسانعم اوال و رهب راص اذا لوالا
 : رد هنسانعم قلوا لورهم یزلناویح كمدآ رب و 1وزرهم هنربص اذا یناثلا بابا ۱

 : رد هنسانعم قلرق یسشاوم كمدآ رب و مهلاوما تلزه اذا موقلا لره لاقب ۱

 رداعتسم هنسانعم قلوا جاتحم و ریقف و Sa e ai لحرلا لزه لاش

 كليا هطاروخ ىد وب هدننزو هلعاغم ( ةلزاهملا ) رفتفا اذا لحرلا لره لاقب |
 غال اعتاد هدننزو فتک ( لزهلا ) هلره ینتعع لحرلا هلزاه لاق : رد هنسانعم
 ( لازهالا ) لرهلا ربثک یا لره لحر لاش روند همدآ ندا هطاروخ و
 لاقب : رد هنسانعم قلو لوغشم كب هبهطاروخ و غال یمدآ رب هلرسک كنهزمه

 ل رها لا : رد هتسانعم قلقرآ یرلناویح كمدآ رب و اباعل هدحو اذا انالق لزرها

 باود ندنفیدلوا یرثا توا هدارحع هلفلوا قاروقلیو مهلاوما تلزه اذا مولا

 ل رها لاقب : رد هنسانعم قموغیلآ هدهناخ و فا بویر ویلاص ییشاوم و

 ۵ هفیطلو غال هلیضكناح ( ةلازهلا ) قبضو ةدشنع مهلاوما اوسبح اذا موقلا
 رولوا مسا هلی كناه ( لازهلا ) ةهاكف یا ةلاره امهنیب تعقو لاقب رونید

 لاقب هنسانعم قلقرآ رولوا ردصم و نع "دن یا لازه هبللاقب رونید هغلقرآ

 هدننزو لیعفن ( لیزبتلا ) الوزهمراص یا لوهحا ءانب ىلع هلازه لجرلا لزه
 يخف كيم ( لزاهلا ) الورهم هتلعح أذا هتلره لوقت : رد هنسانعم قثلفرآ

 هغلقاروق نالواثعاب هکل:ا لورهم یرلناوبح رد هدننزو هلحرم هکردیعچب كنه رهم

 ردندیماسا هدننزو داش ( لازه ) بودجا یا لزاهلا مینذخا لاقب رونید
 ردرلهباصم لازه رکید قرهیلوابوسنمو دیزپ ن بایذ نب لازه و ةع نب لاره
 كاردا یتامز هیلهاج ردندنیعبا هکرد لیبحرش نا هدننزو ریز ( لیزه )
 هيوم نینمولا ما هک رد ثراح تن هدشنزو هنیهح ( هلزه ) ردشلنا

 ورع تنب و دوعسم تن هل زه كلذک ردهیاحع ردیرهربشمه كنیرابانج |
 رونلوا قالطا هغاربب هدننزو هردبح ( ةلزبهلا ) ردرهیاصع دیعس تو ق

 ةيار یا ةلزيه میف واوراس لاق نوجغبدشانیوا بوشارغوا هلکنآ راکزور

 هنسانعمتابح ردبلاغ فصو هکرونلوا قالطا هرلنالب هدننزو یرکس ( یلزهلا ) |
 ریقف كب هدشنزو هحرحد هلا هدحوم هاب ( لب رهلا ) ردقو یدرفم كنو و |

 (ةنیلب رهلا) اعقدم ارقف رفتفا اذا لحرلا لبره لاق ردهنسانعم قلوا راسکاخ و 1[

 ( لمارهلا ) *یش یا ةلیلبره هیفام لاقب روتید هبهنسن زبجان هدننزو هلیبجز |

 ( ةلیشهلا ) ردولقم هباح هرمه ردلمازا یصا ردهنسانعم تاوصا هلبخف كناه ||
 زاوس كمدار قرهیلوا یروتسدو نذا كتنبحاص هدننزو هنیفس هلا همم نیش

 لبا لاق روید هناویح راس و ههود ناتلوا ذخا ابصغ و رونید هب هباد ینیدلوا ۱
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 هب راباک وص لوقف يکسونیلاف و ینلاب هشردف رونید هرافلاب یربا هبصف تناح
 نالوا كوب و ربا یرابرغس ندنراروناج رگد و روند هنیرهود رکد دوخا
 بنولک راحوم ندفارطا هکرونبد هنهاکنیمج كرح جاوما و روید «رروناج
 نم یار ۰ وبشا كرعاش ما رجا نا یرهوج و ردبا ادیب مج و رثکت هداروا
 نوچ داهشنسا هروب یانعم یننپ « انونوانانیح و ةلکاره الوه ساوفلا ابنود
 نڪد دوخاب راغلا یربا هلک اره نالوا هدنا ارز ردشلیا مهو 4لکلبا دا را

 ید همتا هه هکر بد حراش یدنلوارکذ هکه تن ردکمد یرلەود زکد دوخاپ یرلبلک

 (ةلکرهلا) هدننزوجرز ردلکره یدرفم كنهلکاره و رلیدلباریسفت یکیرهوح
 لایثخا ف یشعیا لکریوه لاقب : ردهنسانعم كروب قرهنلاص هدننزو هحرحد
 هفلوا زوع و وی یه هکرونید هنوناخ لوس هدننزو هنوذرب ( ةلوکرُهلا )
 ةيرملا یا ةلوكرح ةأرما لاقب هلوا رروب هلرهبهرئد یکیغریوق كتنوبق نامارق
 ؛ ردهنسانفم قلوب لبق ندنند كمدآرب هدنزو هحرحد ( ةلمرهلا ) یادرالا
 لا : رد هنسانعم كسکو قلوب وب و لبق افلطم و هرعش فتناذا هلمرح لاقت
 بوبروج ندنفلولشاب كب یراق هحوق و ریولا اذک و هعطق و هفتناذارعشلا لمره
 روا ربک تیلباذا زوجملا تلمره لاقب : رد هنسانعم كمك ندلا و قلوا هدوسرف
 ( لمرهلا ) هدسفا اذا هلع لمرح لاقب : رد هنسانعم كلا دابرب و هان یشیا

 هنروع ناشیرپ و یه هبلوچ و قلاص و روند هبیراف هجوق كب هدنزو جربز
 دوخاببولواشارت هدننزو روبنز ( لومرهلا ) رونید ههقا هجوق كبو روند
 كنهود و كشوق كلذك روند هرللبق نالف هدنفارطا كئاب هرکصندقدقرق یحاص

 هروبنز ( ةلومرهلا ) رونید هنکلوب یوت نالق اجیاج هرکصندقدلوب ینرلیوت
 رونید هغاجممقلاص هچراب هچراپ نالوا هدنرلکنا كسابل و كکلموک کما هدننزو
 كلب هکر دکعروب نالوا هدننی هعرو هللا هرکس هدننزو هحرحد ( ةلورهلا )
 ردکیروهلتعرس دوخای ردهجهدایزندکع روب یرلکدیدقنع لوقیلع رونلوا رییعت
 دعبوایشلا و ودعلا نيب یشم اذا لجرلا لورح لاقب ردکعروب هلبا كنل یسهصالخ
 ردهلنینف هک س هلک لره هبهداموب ېلج یدعس یشح هکړد مجرتم عرساواقنعلا

 جوز كنهحوز هرزوا ین رجح نیا یراخت حراش لوا و ردشلا كاردتسا
 كليا هطاروخ و وغلوزنط هدننزو لع ( لزهلا ) رونید هنیدلو نالوا ندلوا
 رب لوا هکردیلباقم كج و و نوسلوا هدلعف رک و هدلوق رک : رد هنیاثعم

 هلوقوا هلعف یف لزه لاقب ردا هللا دصق ندکجرک بویلتا هنوک هغیطل یشیا
 ناسنا هلو یحف كناح لزهو دج "دنع مبارلا و ىناثلا بابلا نم الزح لزح و
 بابلا نم الزه لحرلا لزح لاقب : رد هنسانعم قلوا رغال بویلقرآ ناویح و

 لوالا
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 ن نالجح و فیفخ یا لولذه بثذ و مهسو لحر لاق رولوا فصو هدروق و |
 رونید هنا اناو و نينم ولعرکو ردیعما كنبرلسرف یسودسلا لیقعنی رباج و هرکن
 هنسانعم ریفص “لت روند هکوبا كچوک و بلص لیوط یا لولذه سرف لاقب
 بهو یبا نب ةريبه و رونید هراموق هدرخ و هجا و رونید هنقرخ وص كجوک و
 ةفآ یا لولذح هیاصا لاقت : رد هنسانعم ءالب و تفآ و ردیسا كنحلق یمورضلا
 شلخاو رونید هرومخب ننیروک هدقاربا و روند هنسهیشلوقلع هنلوا كنهعکو
 لوقییع : رد هنسانعم كمروب هلتعرس هدننزوهلفوح (.ةلذوهلا ) روند هباعس
 ف برطضاوا عرسا اذا هیشم ف لذوه لاق : رد هنسانعم كت رکس 3

 ضخ اذا ءاقسلا لدوه لاقت : رد هنسانعم قلاب بونفلاج یعولط دوس و هودع

 اذا لحرلا لذوه لاقب : رد هنسانعم قلوا لاجحبب و فیعص هدنصوصخ عاج و

 هاو اذا هلوس لذوه لاقي : رد هنسانعم كمهشيا بوردکوح و عاملا ىف فعض

 لیذه و رلیدبا دعقم یردام و ردب ردنداحعا هدننزو ریز ( لیذه ) هب یرو

 ردیاصع لیذه وبا و ردیردب كنهلیب# كجوك رب رسم نب سالا نب ةکردم نا

 : رد هنسانعم كروب قرالا قیص و قفوا یرلمدآ هدننزو هحرحد ( ةلمذهلا )
 هدننزو هحرحد ( ةلحرهلا ) اطمرقم یشع یا لحرلا لمذپ لاقت یک هلمذه

 (لحرهلا ) اطلتخیفماذا نالفلحره لاقت : رد هنسانعم كمرو هدیروش قشراق

 لحره لحر لاق روند همدآ نیرو قرانا ريس كريس ییرلعدا هدننزو ذغنق

 یراو روند هرلمدا نوزوا هدشنئزو فیحارا ( لیحارهلا ) وطخلا دیعب یا

 نوزوا هدننزو ساطرق ( لاطرهلا ) ردلوجرهیدرغم رونید ءرلهود نامزد و
 سکا هدننزو هنعارف ( ةلعارهلا ) لیوط یا لاطره لحر لاقب روند همدآ

 هافاق ( لقرح ) ماثل یا ةلعاره مه لاقب ردیدرفم لاعره رونید هراهبامورفو
 هکس هنوتلا ادتنا رد,دآ كرصیقر ندمور ٌءرصابق هدننزو جر ز و هدننزو لمس

 نامز موس هکر بد جرتم ردوب ندیا ثادحا یرلرتسانم و اسیلک و ندا برض
 همان هلیناونع مورلا یظع لقره ىلا ندتلاسر ناوبد هلفلوا رصاعم هدنداعس

 هنکلا نوا هدنزو جرز لقره و ردبرعم سلکراو و یدلوا رداص همالعفرش

 الاح ردبدآ هدلب ر هدنس هکلوامور هدننزو هلصس ( هلقره ) هنسانعملغم روید
 كناه (هلکرهلا)ردیسهدرک ان موسم لقره هکرد هدلب یرلکدید یلیکرا هدیلوطان آ
 (ةلوکر هلا و) هدننزو هلع (ةلکر هلاو) هدننزو هطنلع (هلکر هلاو)هلیصفكفاک و

 یشم و انعر و بوخ یادنا و نت هدننزو لیدنق ( لیکرهلا و ) هدننزو هوذ رب |
 | ولهدوکیرحوب هدننزو طبالع (لکارهلا) رونید ههبوبح ارالد وفیطل یراتفرو /

 | ثک ارهلا) میسح خیا لکارهلجو لحر نخ روتید هاویجو نالا دو ۱۱

E. 



 جون هکیدبا یسبرواب نیجرکوک رب لیده دوخاب رونید هنپج رکو ک كکرا لوق لع
 لوفیبع یدلوا كاله ندفلرسوس یدبا هدننامز مالسلا هيلع و ان ىلم رپیضیب |

 هبرک نوچکلا هکر دفوب نیجرکوک رب الاح هلکلبا دبس یلا یرب ندرشوف ینرب |
 ۱ قفقراس بوروبلاص یغاشا یهنسن ر هدننزو لدم ) لدهلا ( هیلیا ناففا و

 هاخرا و لفسا ىلا هلسرا اذا یفاثلا بابلا نم الدحه *یشلا لده لا : رد هثسانعم

 رفشلا لده لاش : رد هنسانعم یقلوا نیل یفادود كنهود 4دیمف ) لدهلا (

 یفاشا یفادود هلغمفچ هراب هدنغادود كنهودو یغرتسا اذا عبارلا بابلا نم الده
 هرفشع یخرتساف هحرفلا هئذخا اذا ریعبلا لده لاق : رد هنسانعم قغراص |

 لدهاو لداه رفشم لاقب رونید هنغادود ناوبح قئراص ( لدهالا و لداهلا ) |

 | ذفش لاغب رولوا فسو هغادود كرود هدننزو ءارج ( ءالدهلا ) خرتسم یا |
 | بوئلکویلسیسبرد ككرلهاخ هدننزو لعفت ( للا ) نقذلا نم ةبلقتمیا ءالدح |
 | ( لادهلا ) اهدلجیخرتسا اذا ةيصلا تلادت لاق : رد هنسانعم ق راس یک هغوق |

 | هدننزو هام ( ةلادهلا ) رونید هنلاد جاغا ققراص یغاشا هدننزو باص |

 | رجش رب هلاده و ةعاجب یا سانلا نم :ةلادح 2 لاه > ::ردهن اتم تا

 | باح ردلاده یمج ردلکد ندنا و رولوا تبا هدحاثا یرلکدید رعس هکردیعسا |
 1 | رونید هنشوق قلیح هدشزو هردبح ( ةلدیهلا ) ردیدآ هبرق رب هدنع و یک ۱

 ( لیدهلا ) لدایا لده نیل لاق روند هدرغوب ینکا هلرسک كناد ) لدهلا )

 | داصا بونابغاپپ یحاص لوقیلءع روند ههدآ ناوا رف و قوحیحاص هدننزو لحس

 ۱ ریثکلا یا لیده لحر لاقي روند همدآ نالوا نه رب و ماظن بویءارط بو و |

 | ( لمدهلا ) رونید همدآ ناجارکو لبقن و هسأر حرسيال یذلا ثءثاوا رعشلا |

 نامزو قلخیا بایثلا نم لمده هيلع و ءاج لاقب رونید هو یکسا هدننزو جریز ا
 لوش و هلوا شللا نارنک تدم قوچ هدنرزوا هکرونید ههنسن شلاق ندعدق |

 لجر لاقب هلوا نمارط بوبوب الصا بویلغابب یجاس هکرونید همدآ یلجاس روک |
 | روند ههماج کما هدننزو لحس ( لءدهلا ) ثعشالا رعشلا ربثک یا لم ده |

 | یا لم ده شرالب لاق روتبد هکویوا كسکوی و رونید همدآ ناجتارکو لبق و |

 | هنامز سا و رونید هلاسموف قوچ یغلحاغا هدننزو هلجس ( ةلهدهلا ) لاع "لت |
 | هیفاسنا تعاج و ردیدآ عموم رب و مدقلارهدلا یا ةلم دهلانم قب لاقب رونید |

 رب هدننزو هحرحد ( ةلمدهلا ) سانلا نم ةءاج یا ةلمدح تءاج لاق روتبد

 ( لذاهلا ) هان قرخ اذا لحرلا لءده لاقي : زد هنسانعم قم ىتباوثا هسک
 هطسوفیا لیللا لذاه ینءاچ لا روند هنطسو كهك ها هروسکم ةمجعم لاذ |
 هقواكياج ی همدآ 7 نالوا كالاچ و تسح هدننزو روبنز ) لولذهلا )ا
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 لحوح یه لاق روند 4یسور و رونید هنیراف مناو یبرف و قجا یا لج وه | ۱

 كب و ایخرتسم یا الحوه یشع لاقب رونید ةشيوروت یفلاص و كشوکو ةرحاف یا |
 ۳1 روند هنسهیش وشوا نالق هدزوکو هئسانعم لئوط لبل رود هب هتک نوزوآ ۱ ۱

 ةيق یا لحوه قبع قو تهشا لو زاوا هدوسآ غامد دریا لینکت ا 1

 مالی لحوهلاب ةنيفسلا یسرا 3 کل روئید_هنیرومد یکو شاعنلا |
 رزو قلاج قلاج و زنت زىت اعاد ندنفج ا همدآ قجا نوزوآ لوتش و

 یجرف ید و هدننزو لوح ( لوجلا ) جوها یا لجوه لجر لاق هوا |
 مان یا لحاه لحر لاقب رونبد همدآ یجوشوا ( لحاهلا ) رونید روع لو

 هلفوح ( ةلجولا ) رفسلا رینک یا لجاهلجر لاقب رونیدهمدآ رفسلا ریثکو ۳
 ضرا یرلکدید لجو مان اذا دز لح وه لاق : رد هنسانعم قمووا هدننزو

 ( ةلحاهلا ) لج#لاف راس اذا نالف لح اه لاق : رد هنسانعم كمك هدهروک دم
 نالفلحاه لاقب : رد هنسانعم لک رض را یرلکدید لجه دوب هدننزو هلعافم

 هلحاس اذا هلحاه لاق : رد هنسانعم قعشراپ هست لجهلاق راس اذا
 لجمهالاش : رد هنسانعم كمرویلاصبیسم یرلهود هلرسک كنهرمه ( لاجهالا )
 اذا ؟یشلا لجما لاق : رد هنسانعم كلا عیسوت ر یهنسن ر و اهامها اذا لب الا

 (لعععلاوا ) هعیض اذا لالا لجما لا :رد هنسانعمقلق می اضوفلت ىلامو هعسو

 لاق رونبد همدآ ناحارک و لبق هدننزو ذغنق ( لحهلا 0 ردسهبنک كمدآ ری

 كلبا ادب ندنکی یبهنسن ر هدننزو لاعتفا ( لاعتهالا ) لیق یا لش لحر

 هلوبنایلوا عضاو هلنیتمض ( لجملا ) هعدتبا اذا ىلا لعتها لاقب : رد هثسانعم

 هنسانعملبهم هدننزو لزنم ( لجهملا ) بوی ريغ یا لع قیرط لاق روید
 0 هاتف كنا»ه ( لجفلا ) یدنلوا نايب فالتخالا ىلع روند هجر هک رد

 » لاقب ۰ رد هنسانعم كما تراشا ورم بور وح ینزوک همدآ رب یس :

 ( لا ) لحرلا نمغت ابترادا اذا لوالا بابلا نم الجه ابنیعب ةأرملا |
 ( لیجسا ) ةانعفم یا ةلجعم ةارا لاق رونیدهت روعشلوارب یکیلد یکیا هدننزو " 3

 له لاق :ردهنسادعم قغفوط هنضرع و كمللید یتسوما كمدآ ر هدننزو لیعفت

 لجاه رونبدهنب راشایزوکناقا لصتم هدننزو لوصا ( لوجملا ) هيف عقواذا انالف |
 فیفخقوا هدننزوشرمعج ( لفحهلا ) ةلئاس یا لوجه عومد لاق ردیدرقم

 نيج رکو که ليف كناه ( ليدهلا ) مهسلا ةفيفخیالفص*سوق لاقب رونیدهای نالوا |
 امابلا لیدهتعس لوقنردصوصخم هنیحرکوک یناس لوق ىلع روند هنزاوآ كنشوق |

 هنسانعم كغوا نیحرکوک رولوا ردصء لیده و اپشح وب صاخ وهوا هنوص یا ۱

 رونید هنزالپ نیحرکوک لیده و توص اذا یناثلا بلبلا نم الیده مایا لده لاق
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 ۲ مالسلا هیلع مدآ نا ( لیاه ) ردندیاصا بمک نب لیبه و هر و نی لیبه |
 هزاغم رب هدنوپساف لبح هدماش یلییاه لیباف ۲ حراش رد لیباق ردارب هکر د

 بودپک هجح مدآ ترضح اریز ردفورعم ید عنسوم الا یدلبا لتف هرجا |
 لثفییاه یردار هدلالوا یدلبا بصن "یسو هنناغاخ هلفلوا یدالوا ربکا لب 4

 مذآترضح یدلیا باوج وید ملعب هدکدلیا لاژس a دعب مذآ ترشح بو
 ضراینمد نیکلیا امد هلیئاونع همد تبرش ارا نعلا مهللا هبرلطنا ئاردا ی
 ردن دح هکر داپ نبا هدننزو لبلح ( لبنه ) ردبقاب یرثا الاح بویلبا ی

 لوق رونبد هناوح هزات زا یندب و بوخ یمادنا هدننزو لحرغس ( لکربهلا ۱ ۱

 دوعق ( لوئهلاو ) هدننزو لتق ( لنهلا ) مسطا نسح ااش یا الکربه تیر |

 هکر د هنسانعم لطح هتاف ( نالنهلاو ) هدننزو راک ذن ( لانهتلاو ) هدننزو
 ندنموهفملطه وب لوف ىلع رد هنسانعمقمردغایرومغب ولهنادیربا برد باح

 تلثح لاش رونید هرومغب هاوي ناغاي لصتم ناله شعبلا دنع و رد دیزا ر
 لطهلا قوف وهوا تلطه اذا ىناثلا بابلانم انالتح و الان و الوتح و التح ءاعسلا )
 نده اس رداصم ىلوف نالنهلاوا كفلوم هداروب ممادلا فیعنعلا رطلا نالتهلاوا |
 روغب هعشاوب لصتء هحاسلاب یلوق فیعضلا رطلا بولوا ردصم هنب هللا افتکا |
 یانعم بویلوا ردصم نالته هجزکلای دوخاب رولوا كد رد هنسانعم قمردغا |

 رطم ردیعجج كالناح هدننزو کر ( لتهلا ) ردلتم ید یسوا مسا هدهرویم

 یرکس ( یلتح ) لطح یا لتح بیا لاقب رونید هباعس ندیا راطما یروبزم
 ( ةلقهلا ) ردیدآ عضوم رب هدبننزو ریما ( لیتح ) ردیع-ا تان رب هدننزو

 مالکیلاق اذا لحرلا لقه لاقب : رد هنسانعم كلوس زوس ولزیک هدننزو هحرحد
 (لقهلا) ردلمانه یمج هروک هننایكحراش رونیدهزوس ولزیک رولوا مساو نخ

 یا ( ةلغملا ) مان یا لقه* لجر لاقب رونید هبیجغوق هلیسهبنب لعاف مسا
 اوعقولاقب +رد هنسانعم لالتخا و هنتفو بوشا و داسف هدننزو هحرحد هللا هثلثم

 قجلاو قربوا هلینوکس كجو ىحتف كنا ( لجعلا ) طالتخاو داسف یا 4ق
 كناه رولک لاجحو لاجما یعج یکرب نالوا هدننس غاط ییا رونبد هرب یلقاروتوا

 هدننزو ربما( لیجملا ) هلتاعف رولک تالجهو یک لوصا رولک لوجحو هلرسک ۱
 هناباس قاربا زستمالع و زسناشن هدننزو رهوحل ( لحوهلا ) رد دنسانعم لجه
 هکر ونید هيفا لوش و اب لع ال ةديعب ةزافم یا الج وه اوکلس لاقب رونید |

 جوها ناک اذا لجوه یقا لاقب هلوا ردیک بوروب هلتعرس ندنتناج و ندنکلتوب
 همدآ لبق نکنش واو لحاکو هنسانعم ربحر و لیلد روند هزوغالف و ابتعرس نم

 . لجوه

 . لحجر لاش رونید همدآ زغمکبس و قجاولیقت ٰیطب یا لج وهلجر لاقب روید ,
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 لاق روند هیسک شلنید نوسلغا نوعا كکاله كتس ردا نعي كما كنلبه |

 لاقب رونیدهمدآ دنموتنو ےل ولزو نکشیشو كما كنلبه هللوقم یا لبهم وه |
 همدآفیفخو تسح هدننزو ربنم ( لبهلا ) هحولا مروم ےل یا لیهم لجر |
 لوقلع هنسانعم جر روند هنغاتب لود هدنراق هدننزو لزم ( لبهلا ) رونید |
 ردیفلارالجر هلحرف هکروند هرکذ قیرط دوخاب رونید هند هتوا قاچ كجر |
 روند هنغات لود نالوا لزا هفطن هدجر دوخاپ رونبد هلع كجر دوخای ۱

 تسا رونید هربد لبهم و روند هعقوم ییدلیا لوز هدنآ یغیدغوط دلو دوخای |
 هدشنز و لاعتفا ( لابتهالا ) روند هغلارا شو ردق ههرد ندغاط و هتسانعم |

 ا و اربثک بذک اذا لحرلا لبتحا لا : رد هنسننعم"تطوس ندا یر 8
 یندلو مدآ رب و هاغب اذا دیصلا لبتها لاقت : رد هنسانعم قمردشارا راکشودیص |

 هتمو لکثا اذا هدلو ىلع لبتها لاق : رد هتسانعم قلق یرازو هبرک هغلق یواب |
 لوغشم هکناش و لاح یدنک نسیعی كناشب كيلع یامالا لعتلبه لبتها لاق
 ردراو یرسعت هلغآ هکو لوا یدنک نسراو هدعفوم و ید هدرغاسل ردکعد لوا

 یسکتاذا هلال لبتحا لاش : رد هنسانعقعثلاج هراک وتسک هلکلربج رلابتهاو
 لبعفت ( لیبهتلا ) اهغتغا ىاةمكح لک لبتحا لاق : رد هتسانعم کلا مانتغا و

 هنسانعم كلءاراک و بسک بوکح كماهدرلنو هدننزو لعفت ( لبهتلاو ) هدننزو |
 عاوناهدننزو دا دش ( لابهلا ) بسکت اذا لبهت و هلایعل لحرلا لبه لاقب : رد

 بساک یا لابه وه لاقب روند همدآ نالوا ردبا راکو بسک هلا قیرط و دنف
 تالدک همدا هحوق ولهنح یزنا هدنزو لبا ( لیلا ) روند هدایس و لات 0

 "فجه ( "لبهلاو ) هدننزو رمط ( لبهلا ) رونید هنشوق هود و هود یسلیوا |
 قنؤم رونبد همدآ نوزوا كب لوق ىلع همدآ دنمون ېک ینالسرا یک هدنزو |

 ( لبه ) لیوطوا میظع یاقلبهو ةلبح ةأرما و لبه و لبه لجر لاقب رد هاه |
 رروطهدهمظعم ۀبعک هکر ديما یرلتبرب كشيرق نیکرشم هدهیلهاج هدننزو درص |
 ردیعسا نطب رب ندنسهلیبق بلکو ردندنسانعم تماخضو ےظع نانلوا رک ذ یدبا /
 ریما ( لیبه ) ردیدآ رجش رب هدننزو لمس ( لبهلا ) راربد تالبه هتسیلاها |
 هلوبهلانا دوخای ردفورعم هک هلوبهلانا دوخاب (هلوبهنا) ردیرد,نطبر هدننزو |
 هدننزو یکمز ( یببلا ) یدبا كلم رب ندیرع كولم هدنراثزو روبص و «روبص |

 | هی رسکتنهرمه ( لابهالا ) رتختلبیا یلبهلا ین لقب رونید هکتروب قرةنلاص
 ۱ هدننزوهاعس ( ةلابهلا ) عرسا اذا لحرلالبها لاقب : رد هنسانعم كلا تعرس
 ۱ ردسعا كنهتا ر و بلطب یا لابو هلان لاش : رد هنسانعم شهاوخ و بلط "

Jردندیماسا هدننزو ریز ( لیبه ) رددآ عضوم رب هدننزو همام ( هلابه  | 



 كد یدمروفوط یغد رب ینلثم كلوب یدروغوط زکلاب یدالوا وب هکفبح
 .  لاصنسا بیجعثلب هدنسانعم یهد بودبا هدحاو هلک هلفبفخ و بیکرث هدعب رولوا
 | [ هلو هدننماقم هداصسا و بجعت هلکلبا دنسپ تباغب یهنسن رب كلذك رلیدلیا

 | هگرلربدكابال هکهن ردیففخم مال لبوو : رد هنسانعم هم"ال لیویخد وب رلرید
 ءاه ید اکا يک یفیدنلوا قالا ءاه ةغلابم هنظفل یهاد و ردیف كل با ال

 ثروس ردهفلابمیاه ردلکد ری ءاه یهدنوب سب رلیدبد هلئو بوسا قالا
 | یانعم ردلمعنسم هنسانعم لزوک كبو وا كب هدا و ریزو یهاد كب «دلّوا

 ماما هک تل رولوا شاوا ندناوصا هکر دلکد ظومبم اعطف اغوا دیرجت هدلوآا
 / هليو مهلوف جاجزلا لاق و ردشلبا دع ندنآ وصا یتسهدام لی و قالطالا ىلع ءا"رق

 ۱ هلو هکردوب نالوا دافتسم ندنمالک كنبرمشحمز و هلثو هب اهد نم 4 لاق ر دقن

 یکه دنرځآ ردنوحندنسهلک همال لبو دوخاب همالیو هرزواروکذم هحو یک
 اک | ری ریسفتلا ةطيرش ىلع راما رد زي هلك نالک هدندعبام رد ريم هاه

 ةحور اهللو ۰ ةمرلاوذ لافو الجر هلیو لاقب ردببک یرللوق الجر هر ردعحار
 ىلع ثیدح هنو ةيابللاق و * برتقم لیللاو جم ثیغلاو ٠ ةفصعم خرلاو
 الب ةجلا مولعلا ليكي یا [ ءاعو 4ناول نم ریغب البک هلو ] ههحو هللا م رک
 | :درفم همالو ةدرفم ةلك یو لبق و بجعتلل لبولا ايعاو فداصبال هن" الا ضوع
 مالل ىلع اک رج تیقلاو اغبفخ هما نم ة رههلا تفذح و بجعت و میفت ةلك یهو

 | لاعفاءاعساو قلطم لوعفم یضر مش هدنحرش هبفاک و زیبقلا ىلع اهدعبام بصنب و

 هغلباوسر هلباه ( ةلبولا ) مجاربلف ردشللا قیقح و لیصفت یهدام وب هدنرلذعم
 ليو یمدآرب هدننزو لیعفت ( ليونلا ) ةحضفلا ىا ةلولاب هل هامر لاقب رونيد
 اعدد قوح اک هلا لبو دارم هکر د هنسانعم كللا رک ۵ قوح هلبساعد لاله و

 | لعافت ( لیاوتلا ) ليولا رک ذ نم هل رثكا اذا هل لوو هليو لاش ردکلیا

 اههدحا وعدب یا نالیاوتبامه لاق : ردهنسانعم كمشدیا اعد هلا ليو هنب رب یرب هدننزو

 .ندیا تباسا هنسیدنک هسکرب هدننزو لعفت ( لیّوتلا ) لیولاب رخالا ىلع
 لحرلا ليو لاقت : رد هنسانعم كليا اعد هنسفن ويد یلیو یلیو یشا ندهئداح |

 | هدننزوربما ( لیئولاو ) هدننزوفنک ( لثولاو لئاولا ) لزنال لیولاب اعد اذا |

 | تزجةغلابم لیثو و لثو و ئاو ليو لاقب رونلوا داریانوجعا دیک أت یتسهلک لیو |
 ۱ یاعت هدمح واولا !

 لاق :رد هتسانعم قلق یواب یندلو هدلاو هلنیتعف ( لبهلا ) (۰ ءاهلا لصف ۰)

 || هنسانعم لغش و ناشو لاح لبهو هتلکناذا عبارلا با بلا نم البح هما هتلبح

 || هنسیدنک هکرد هسک نانلوا لیببن هدننزو مظعم ( لبهلا ) رک ذیساک ردلمتسم
 1: كتله
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 و لعفت ( لحوتلا ) رولوا نمضتم یدیرجت هروک هکوب نکل یدنلوا |

 طلغب نال هع اذا انالف له"وت لا : رد هنسانعم قلوا هدندبققک اب یدارب

 | ندی دحم ردنطب رب هكر د مختلا نإ كلام نب دعس نبأ ليج كواو ( لیبه و )
 هلیصف كنهددشم واو و كنهرمه ( لوالا ) ردندرلنا یلیبهولا كردم نب ىلع
 مسر هداروا تغل لها هچرک یدنلوا طسب هدنسسهدام لآ و ەت ردیلباقم رخآ
 هکرایدبد نوب وح یدنلوا تراشا هلفلوا ماقم وب یرکذ عونموم نکل رلیدلیا

 یسیر و بودبا ةطاحا واو یکیا ینلا یدبا لوا وا لصا ردیعج كلوا هکلئاوا |
 ندنغبدلوا لقثتسم هلغلوا عج ید هکر فیلم ھوا نزا هوا تک |

 یلاوا بود ناکم بلق هجهاکو ریدد لئاوا بونلوابلق هغلا واو نالوا فیعض
 هدننزو لبل ( لبولا ) ردشلا انتعا هنسلوا لوو یلصا هکاپوک فلوم رد ۱

 ةلك ليو هکیدید راضعب "رمشلا هب "لح یا هل لبو لاقب : رد هنسانعم رشلا لولح ۱
 غیرد و فیح و قیزاب یاو هدرغاسل رونلوا دارا هدننودح تبیصم رب ردعجفت |

 هنسیدنک رارد هالب و هدهب دن تلاح و لبوو كليو و هلو لاق رونلوا ریبعت هلا

۵ 

i اد ELA ۱0 

۱ 

 تباذع هک لیو و ردا توعد یکالهو لیو هک ابوکیئاندعیظف ما ندیا تباصا ۱

 هل باذع و كلهیا هل ليو لاقب رولوا هنسانعم راسخ و كاله و قلدابرب هکرولوا ۱

 وب هكريد حراش ةن"ونم ةثلثمال البو و ةفانعم ماللا ةثلثم ناطیشلا ليو لوقت و |
 ربدقت ربخ بولوا هللا ادتبا یبعوفم هدننروص تفاضا ردشلوا هرزوا هجو قتلا |

 نارسخ و نزح یسهلک یو رولوا ناطیشلل یو یلصا هدننروص یرسکو روتلوا | ۱
 هدننروص یصف و یدلوا لصتم هنظفل یو یشان ندلاعتسا ترثک : رد هنسانعم |

 اب هلغلوا ةبضلای یلصا كن ینعی رلیدلیا حوتفم یک مال نالوا هدنسهلک ةبنص لاي |
 هلا هکرح رب ندناکرح بولوا هدئلزنم دحاو فرح ندلاصتسا ترک هیسالک |

 دوخاب هرد ر هدغعج لیوو یپنا رلیدلیا حوتفم هلر رایتخا ییوعف هلغمانوا ربتعم

 هادیاماللارمسکی هلو لحر لاقب و ردیدآ یسوبق رب كیهج دوخای ردبسا وق رب |
 ردکر زو تفآ بحت نالف راردا لاہعتسا هدنسار لثم ییکرت وب رابرع ینعب 1 ۱

 یدبا هم"ال ليو یلصا كرلنوب هروک هننای كحراش راردیا ه"وفت هدعقوم كحید |

 بولوا هدرفم همك مال كلذک هدرفم هلک یو هدار و رلیدبد هلو هلغيفخ و تیکرت

 اتمهب هدنناهذ و لقع هلو هکردبح هنسهدلاو هلغلوا هنسانعم بجعت یسهلک یو
 یسانعم یک یرلمالک هاد تبرت و هللا هلاق دوخای رولوا كد شمروغوط داو

 بولوا هصوصخ هک لیو دوخاب هنلوا لامعتسا هدننخبجعت نامهبوپلو اظوحم |
 یهاد و تفآ وللثم و هکتوسلوا دابرب یمهدلاو هلغلوا هنسانعم راسخ و باذع
 هتسهدلاو دوخاب رولوا لاصتنا و فس أت ماقم هک لوا كعد یدروغوط دلو

1 



ES ۳۹اب + ی وا رسا  

 هلوه لافب ردنرابع ندهسک ییدلبا شیوفت و شرابس هبلکلاب هنسیدنک ینا
 رونلوا نالطا یغد هلنژم و هعج هکرولوا هاکو هبلا لوکوم یا مالا ف لیکو
 (لیکوتلا) رولوایغدلعاف ینمع هنسانعم ظفاح و ردلوعفمیمب هداروبهکرید حراش

 الیکو هلعحاذا البکون هلکو لافب : رد هنسانعم قلف لیکو یمدآ رب هدننزو لیعفت
 هدننزودعقم ( لکوم ) رونید هکللبکو ردعسا هلیرسکویصف كواو ( ةلاكولا )
 ردبسا كنسرف ینوکسلا ةلاغ نم ةعير و ردبمسا كراصح رب دوخاب كغاط رب
 دانا هریغ هلا نجع راهظا : رد هنسانعم لکو ردعسا هلم كنا ( نالکتلا )

 ) لكونملا ( لکونلا یا نالكتلا هلع لاش ردهبلقنم ندواو ءا رونید هکلیا ۱

 نب لکونمو لسشبم نب هللادبع نب لکونم و یلملا لکونم و ردکعد یجیدبا لکون, |
 لکونلاوبا و ردییفل كدب نب رفععت ندهیسابع ءافلخ لکوتم و ردرا عاش ضایع
 ۲ ؛ردهنسانعم هاو هصغ هکردبفدارم و هدننزو لابلب ( لاولولا ) ردع ئابلا
 تمم لوقت رونید هکللا اعد هلکاله و لبو و لابلبلا یا لاولولا هذخا لاب |
 | كکرا لاولو و ردلقح یغد قلوا ردصم هدنوب و لبولاب ءاءدلاوه و ةأرملا لاول و |

 | یاب هدننزو لابلب ( لاولولاو ) هدننزو هازاز ( ةلولولا ) رونید هشوقی
 | هحو و تن وص اذا الا ولو و هلولو سوغلا تلولو لاق : رد هنسانعم كمهركح |
 | ردفلغا كريد البوا و دارم هکرد هنسانعم قلغآ هلا ناغف و دایرف تروع ندا |
 | حوتفم هدننزو لالعف نالوا فعاضم هکرید مجرتم تلوعا اذا ةأرلا تلولو لاقب |
 | ردبحا یممق كديسا نی باتع هدننزو دفدف ( لولو ) ردتغل ىخد قروا ءافلا |

 | قلوا راقروق بویلکلب ندهنسن ره بولوا فیعنح مدآ رب هلنیتصف ( لهولا ) |
 ر و عرف و فعن اذا معبارلا بابلا نم اله و لحرلا لهو لاقب : رد هنسانعم |

 | طلغ اذا هنع لهو لاق : رد هنسانعم كليا طلغ هلیبسح نایسن و وهس «دهنسن |

 بویلکلب ندهنسن ره ( لهوتسلاو ) هدننزو فتك ( لهولا ) هیسنو هبف
 | ( لیهوتلا ) عزف یا لهوتسبم و لهو لحر لاق رونید همدآ نالوا رقروق |

 لها ( لحولا ] هعنف اذا هله و لاقب رد هنسانعم قققروق هدتزو لیعفت
 | كلکا شلکی رد هنسانعم كلبا مهو یبهنسن رخآ بوپاص ندناوص نهذ هدننزو

 f نم الحو لب لهو و لهوب "یثلا یلا لهو لاقب رونلوا ریبعت قمراو شلکیو |
 1 هلاصفو هدننزو هلهس ( ةلحولا ) هبلا همه و بهذ اذا یناثلا و ثلاثلا بابلا |

 | ریبعت هلا ما یادتبا ندنو روند هنسادتا و لوا كثیش ره ( ةلهاولا و ) |
 | لصالاف هروکهنای كحراش هوش لوا یا ةلهاو و ةلح و لا هتبقل لوقت رونلوا |

 ۱ | ضراع هجروک هدما لوا یهنسن رب هک رد هتمانغح هعزاف و هعرف هلحاو و هاحو

 1 لامعتسا هدنس ه رک یادتبا تكنهنسن ره هدعب ردترابع ندعرف و قوخ نالوا

 یدنلوا

 OTA a ی نا یی
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 هرم ( ةلقولا ) دوعصلا ىف "یوق ینعی دعاص یا لقو و لقو و لق و سرف لاقب
 كحوک كبو ردلوقو یعجج روډ هنکد رکج كنشع لقم نانلوا رکذ هدننزو

 ( لقولا ) !دج ةريغص یا سأرلا ةلق و لجر لاقب رونلوا قالطا همدآ ىلشاب
 یرللاد تنحاغا امرخ و ردهلقو ید رغم هنسانعم هراحح روند هراشاط هانرتصف

 یرادقم رب بویلسک ندید هکرونبد هکوتک نالق هدنرب قادب هرکصندکدلسک

 یا ( ةلقوتلا ) رولوا نكم قمقج هنسیرقوب بوشپاب اكا هلغلاق هدننئیه زوما
 بارطضا یو تحارو بوخ یا دوعص هغاط هدشنزو هرهوح هلا هبقوف

 لکا ( لکولا ) لبجلا ىف دوعصلا نسح یا ةلقوت سرف لاقب روتید هنآ نالوا
 ٠ رد هنسانعم كلا دابقنا و داقعا هلاعتم یادخ ترضح هدصوصخ ره هدننزو

 هدننزو لوصو لوکوو لکوو هبلا مستسا اذا یناثلا بابلانم الکو هاب لک و لاش
 هبلا لکو لاقب : ردهنسانعم قلرعما بودا شرابس همدآ رب هیلکلاب یفیا ر

 قلوا رتافو تسس بوقی ندکعرو هاد و هکرت و هلس اذا الوکو و الک و مالا

 | هدننزو لعفت ( لکوتلا ) ریسلا ىف ترتف اذا ةب"ادلا تاكو لاقب : رد هنسانعم
 هللالع لکوت لاقب : رد هنسانعم كلبا دایقنا و داقعا هلاعتم یادخ هدشيا ید و
 هنسانعم كلا داتا و شرابس هربغ بودنا حک راهظا هدشیار و ديلا لستسا اذا

 تكنهرمه ( لاکیالا ) ریغلایع دقعا و نحملا رهظا اذا مالا ف لكوت لاق : رد
 دایقنا هلاروما ماست هلاعتمیادخ هدرانوب هدننزو لاعتفا ( لاکتالاو ) هلرسک
 (لكولا) هبلا لستسایا هیلع لکت"ا و هللاب لکوا لاق : ردهنسانعم كليا داقعا و"

 ات هکهدننزو همه كلذک ( ةلکشلاو ) «دسنزو ءرمه ( فول و ) هاثیتمق
 روما یدنک هکرونید همدآ لوش هدننزو رفاسم ( لکاولا و ) ردلدبم ندواو
 لاش هلوا ردنا ضیوش و شرابس هربغ اباد هل وا زجاع ېک مب هدنلاضم و

 ( لاکولا ) هريغىلا هرحا لکی ینعی رحاع یا لکاوم و ةلکت و دو لو لر

 تلک او لاق : رد هنسانعم كعرو انف و دب بويعا هحوا زاوط هدنبزو باتک |

 ینرلشیا بودا داقعا هنر یرب لاکو و هلکاوم و ربسلا تءاساذا الکو ةبا دلا
 (لکاوتلا) ضعب ىلع مهضعب ر لکتا اذا اولکا و لاش : رد هثسانعم كعئدا شرابس

 رثکا هدارو ار یو لاق ۶ رد هنتسانعم هلکاوم هدننزو لعافت

 اولکاو و ندرلهخسن هلغلوا دراو هدنناونع الاکو و ةلکاوم اولکاو هدرل هس ||

 ندنآ بودبا شومارف و لر هیلکلاب سان یدآ رب لکاوو ردفا یک
 و ی هوم ا هلکاوت لاق : رد هتسانعم قلوا دبق ی |

 یرعش و هل ماوق ال یا « درجا م ءاوقلا هلک اوت ردس * بلصلا ی هيما لوق |

 | رب كمدار هکر دمولعم هدشنزو ریما ریما AE و د ي ا
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 هنبرلکدشبا ریبعت یم شوفو رونبد هغلجانا قایروف و ینلنج نشمراص هنبر
 لاقب رونپد هسیوص ندبا امدا بسل ندنالب و راردبا لکا رانیچ رکوک هکر وتبد
 ادفدیومژام»یا هلغو وه لاقب رونبد هرب قتفصو ۱,ذاک ابسن عدم یا لغول هلا
 سلج زسفیلکت و زسنوعدو ءاذغلا ؛یسلا یا لغولحر لاقب رونید هیسک نالوا
 رونید همدآ زسرام و زسزوب نالوا ینداع كمربک بولبفوص نامه هبارمش و ماعط
 روند لغو هد هارمش کیدا بوریک كنهسک لوا و رک ذیساک رونبد ېد لغاو
 هدنموصخ ماعط شراوو شروو هدنسلجم برش لغاو و لغو هک رید حراش
 لج هیافنکا یلاث رکم ردعالما هلکلتا صیصخت هدعب میت اللا فلوم ررلمتسم
 ( لغاولا ) روید هیسک ادغدب ید و هدننزو فتکح ( لغولا ) هنلوا |

 قنربک هک رونید هزسزوب نالوا رربک بولبقوص توعد ېب هسلجم یغد وب |
 ممارش و مهماعط ىف موفلایلع لخاد یا لغاو و لغو لحر لاقب روئلوا ریپعت
 قاربا كب لوق ىلع كفلریک بوربک هرجا هنسن رب هدننزو لوخد ( لوغولا )
 | هبف لخداذا ىناثلا بابلا نم الوغ و "یشلا ىف لغو لاقب + رد هنسانعم كمك
 | قاربا كب هلرسک تنهرعه ( لاغیالا ) بهذ و دعب اذا لغو لاشوا یراوتو |
 لغوا لاقب اذکو دعباو غلاب و بهذ اذا دالبلا یف لغوا لاقب : رد هنسانعم كمك |

 هيف هجاطا هتلغوا لاقب : رد هنسانعم قغوص هرب رب هلبا هلجم یمدآ رب و لغلاف |
 ۱ :ردهنسانعم كمت یاربا كب یغد وب هدننزو لعفت ( لغوتلا ) هیف هتلخدا اذا |

 | هلیسهینب لعافریسا ( لغولا ) دعبا و غلابو بهذ اذا علا و دالبلا ف لغ"وت لاقب |
 لسغ یفدب ( لاغیتسالا ) روند هثبش نربک بولیقوص هرجا هنسن رب هللاب |
 اذا لجرلا لغوتسا لاقب : رد هنسانعم كلبا لسغ ینرلرب قیساق و قتلوق نكرديا |
 لقو "الا هبفام لاقي روند «هنسن هحزآ هدننزو لقن ( لفولا ) هناغم لسغ |

 لوق هنساذعم كمردیک بونوص ینغوبق كنهنسن رب رولوا ردصم و لیلق یش یا |
 شمالي مات شلوب ینلاک ( لفاولا ) هنرمشق اذانانلا بابلانم الف و *مثلا تلفو |

 | لفاو بصق لاقب رونید هنسهلوقم رجش نالوا رفاو و مان فرط ره دوخاپ نالوا |
 هترفو اذا هسنلفو لوقت هکردیفدارم و هدننزو ربفون (لیفوتلا ) رفاو وا غلاب یا |
 .هنسانعم یمقچ هغاط هدننزو لقن ( لقولا ) ردبسا كنانیرلکدیدورم لیفوت و |

 روا بوریدلاق یغایا رب و دعص اذا یناثلا بابلانم القو لبلا ىف لق و لا : رد

 ۳ لقوو یرخا تبثا و الجر مفراذا لجرلا لق و لاق : رد هنسانعم قعصب یغایا |

 ق شیب هنسهزا روند هنسیروق كنبرم دوخاب هنیرم دوخای ردیسا لقم رج |
  هدسنزو سد ( لقولاو ) هدننزو فتك ( لقولا ) ردلاقوا عج رونبد |
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 | باوصدوخاپ رد هباعع بانج نب ةلصاوردندلاجر “یاسا ( لصاو ) 0 ویق ۶

 و و هدننزو لئد ( لعولاو ) هدنزو فتک ) لعولاو ( هننژو سلف ليف |
 لعووهلبعخكواو رولک لوعو و لاعوا یعجج رونید هنسهکت كنسیجک غاط رد ردان
 ینّومكلذک هدننزو هحرفرولک هلعو و هدننزو هخشم رولک هلعوم و هلنیتع رولک
 كئنومو ردعج مسا هلعو و هلعوم هروک هنناب كحراش هدننزو هحرف رد هلعو

 قالطا همدآناشیلاعو فیرش هدننزولعن لعوو یبتنا هلبرسک
 یا نرو قب و فارمشالا یا لاعوالا كله لاش "رد لوعوو لاعوا یعج روئلوا

 رابرع هکردندانعم وب هاجم یا هلعو وه لاق : رد هنشانعم ًامو ذالمو لاذنالا
 تقراغم ندنآ نوحکنس هک هنسانعم ولخو "دن هنع كلام راربد لعو هسنع كلام
 راربد دحاو لعو انیلع مه كلذک رد ذوخأم ندنسانعم سلم ردکعد ردقوب كليا
 ردکعد ردرلکحهدبا دصق هزمرزوا داحالاو قافنالاب رانا هک هنسانعم نوع

 ندنرلکدزکهلعاقجا یروس یروس انادیرلیجک غاطیک یرلکدید دحاو بلا انیلع
 رولوا ردصم و ردیفدق مسا كنبآ لا"وش لعو و رلیدلبا لامعتسا و ذخا یشا
 فرشا اذا یناثلا بابلا نم العو لحرلا لعو لاقب هنسانعم قمقچ هکسکو

 رد نالعو و لاعوا یعج ردیعدق مسا كنابعش رهش هدننزو فتک ,( لعولا )
 الا اذا هيلا لعوتسا لاقي : رد هنسانعم قفغص ( لاعیتسالا ) هلنرسک كوا و
 بهذا اذا لاعوالا تلعوتسا لاقب : رد هنسانعم كعك بوحاق هغاط رلناربح و
 رولیروعک همکت اک | هکر ونید هنکلیا كسابل هدننزو هرم ( ةلعولا ) لابا ق

 هبایق مل اي سکو ناقچ بولاموط ندغاط دوخای رونبد هنر پرص كغاط و
 رب و ردنرابع ندنرلبلوق كغيرباو كنهساک قیربالا ةلعوو حدفلا ةلعوو رونید

 عطومرن هدننزو بارغ ( لاعو ) ردندباصا دیزپنب ةلعو و ردیذآ "یعرج رعاش
 ( لاعواوذ ) ردیسا وصرب هدشنزو هنیهج ( هلیعو ) ردیدآ لبج رب دوخاپ
 یردب كنهلیبق رب هدنن زو نابصس ( نالعو ) ردعوم رب هلا هحوتفم ةرمه |
 قرلوا هبش ( نانلعو ) هدنزو رمت ( لعو ) ردیدآ نصحو هدم و ردیسا |

 غاط هدنرلههت كرلغاط هلیسهبنب لوعفم مسا ( لعوتسلا ) ردرلسا نصح ییا |
 (لاعوا ما ) رد تالع وتسم یعجج زیتون عینمو ظوفحم ی ی كيرلس |

 كغاطهدننزو لعفن ( لع"وتلا ) ردیدآ كغاط متصای فورعم رب لب كنهنمه

 یعفدواو ( لغولا ) هتولع اذا لبلا تاع"و لوقت رد هنسانعم قمقچ هنسهبت _

 تمه نود هدصوصخ ره و رابتعا بو سکانو فیعض هلرنوکس كنهمجعم نیغ و
 یرب و ءایشالاق E طقاس بلد فیعص a لغو وج لاقت رونید همدآ زصقع وا
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 یدید قره#وا زیکیآ نرات ید ندنسف یمک و نوبف و رونید هبهفا شمروفوط
 | تلسو هسزرفوط زیکباهب قروا ینبدو كکرا هدیجدبرکا و رونید ه روغوط
 ۱ بوجما لاجر نام بوما یمهفلاط هاسن یندوس كنسانا دعبنم بوید اهاخا
 مپ مف نامه هلیسو هک رایدید رانععب و راردبا ارجا هنسارج هود نالوا هبناس

 هدفد رف وط كکرا بولوا کام هرایدنک هدندرو۶غوطیئید هکر دص وصنع هلیسف نوش ۱

 هشرزوغوط زکیآ یلپشبد یلککرا رکاو راردبا حذو صیصخت نوجعا یراتب
 هلوبف لوش دوخاب رازطبا نابرف نوا یرلنب یککرا لوا بوید اهاخا تلسو "
 دبینبد یکرا لوا هلوا رروغوط یشبد هنس یمخکیا و كکرا هنس رب هکر ونید |

 انثهلال نابرق اذه هسردبا روهظ تاکرا بودبا فلخت رکا و رلزلیا جذ اتباعر

 لیزاتلا یناک یدیا ندهیلهاج عانموا وب و راردبا نابرف ینا نوجا یرلنس بوبد
 عرازعونادابآو روم هلبسو و هبالا [ ةلبسوالو ةبئاسالو ةريحم نم هللا لعجام ]
 ین شاخ هحالا یلفوبچ دیشج رب و رونلوا قالطا هرب نالوا ناوارف یعنارم و
 قالطاهملفو ةقفر یا ةريثك ةلیسو انبهذلوقت رونلوا قالطا هراشادلو و ردیسا

 لاش روند ههعساو شرا و هنسانعم لزرغلا ةبك روند هنغموب كليا و روتلوا
 | قالطا هنسهعک رخا كيا هلیعف كواو ( لسولا ةلبل ) ةعساو یا ةليصو ضرا
 | ضورع نف ( لسولافرح ) رهشلا یلایلرخا یا لصولا ةلبلانءاج لوقت رولو ا
 ۱1 رونلوا قالطا هفرح نالوا روک ذم هرکصندفرح نالوا یور هد هدنحالطسا

 | ترد هموقرم فرح و یدنلوا قالطا نوجیدلیا لصو ینسهکرح كنفرح "یور

 كلاه نالوا هکرحمو رد هکرحتمو هنک اس ءاه و فلاو "ای و واو ردنرابع ندفرح
 هارعاش الثم راردبا قالطا جورخ هنبل فرح نالوا مبات اک او افن هنسهکرح

 لصاح ندعابشا و رد یور میم هدنعارصه « ومایخا ابنیا ثیغلا تیقس « وبشا
 "یور هدنعارصم * یای"الا نم هلزانم تناک « وبشا كلذک رد لصو واو نالوا

 || لصوو ءاب یور هدنعارمصم * هبطاخاو هدنع یکیا تلزاغ « و رد لصو ءایو ردم
 ۱ لصو و ردمال ۍور هدنعارصء ۰ اهایوذانم لازانآرام اذا * و رد هنکاس ءاه

 || فلم راربد جورخ هفلا نالوا عبا اکا و ذاغن هنسهغف كن آ ردهحوتفم ءاه
 عقاوهدنعارمصم اباتعلاولذاع موللا لقا ٠ وبشا لوا و یدلیا داريا لاثم هلصو فلا

 يک كنآو رولوا هببش هنسبرآكشا هکر ديما رون اج رب ( لوصولا ) ردفلا
 نب لیعمسا ردندیماسا هدننزو مظعم ( لصوم ) ردیمسا لجر رب و راقوص یمدآ
 بوربک هچهلپ هرب ره هلکنس ائاد هدننزو ریما ( لیصولا ) ردتدحم لصوم
 | وه و كليصو وه لاقب رونید همدآ نالوا زا تقرافم ندنءاعطق ینعب ناقج
 _ هدلیذه ةليبق دالب هدننزو دعت ( لصت ) كفراغ الینعب جرخم و تكعم لخدب نم
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 ( ةلصلاو ) هلی كواو ( ةلصولاو ) هدننزو دوعق ( لوصولا ) هئراعد و "بلا ۱
 لصو و ؟*یثلا لصو لاقب ردهنسانعم قعشالوا بوشیرا ههنسن رب هدننزو هدع |

 هک کشت رولوا مسا هلصو و هيلا یبنا و هغلب اذا ةلصو ةلصو و الوصو هيلا |
 بوک | روا یهنسن ر و لاصتا یا ةهلصو ریس لاق روید هفلقشالوا و 8

 (لیصوتلا) هدننزو درص ردلصو ىج رووا ربع 0 هکرونید هثیش نریدشش
 هلصو لاقش ردهنسانعم كلک | بوربدشالوا هب هثسن رب یهنسن ر هدننزو لیعش ۱

 ردهنشانعم قمردشالوا و كمردشربا هلرسک كنز ( لاصیالا ) همال اذا ه ۲
 هبهنشن رب هدننزو فاصتا ( لاصنالا ) هبلا یبنا و هغلب اذا هبلا لضوا لاق 6

 ( ةلصاولا ) مطقن ملاذا هب لصتا لاقب ردهنسانعم قلوا كشتب و شالوا هشیم
 یانگ ن دیا دریای ترا عزا و ای یچاص هکروند هنروع لوق ق

 اهربغ رعشب اهرعش لصت تناك اذا ٠ ةلصاو ةأرما لاق هلوا رلکا هنجاص

 هنم و حراشلا لاق روید هتروع نالوا هبلاط یکلکا جاص هنجاص (ةلصوتسلا ) |
 اهریغ رعشب اهرعش لصت ىلا ةلصاولاف [ ةلصوتسلاو ةلصاولا هللا نعل ] ثيدحلا |
 گلم وینيم قرهلوا یوم ندهق دص شاع هدهباب كلذل ةهيلاطلا اصولا و 8

 روند ههنوعلم ندا كلکنوزب هدقدلوا زوج بولوا هشحاف نکیا چک هلصاو ا
 (لاصولاو ) هدننزو هلعافم (ةلصاوملا) ردوب دارع ندهلصاو هدموقرم ثيدح و |[
 فافع رک ېک هلصو ردهنسانعم قلوا لصاو هنبوسبح بحم هدننزو لادح |
 الاصو و ةلصاوم هلصاو لاقب نوسلوا هليتهج تعانش و ثبخ رک و تععع و ||
 هبا رخآ پی رب هدننزو سلم ( لصولا ) هتراعدو بلا فافع ف نوکی ||

 ردیدآ هدلپ ر لصوم و اهدعقم یا نیلبحا لصوم اذه لاق روند هنر لک ا ۱

 نوچغیدلوا یدقعم تلیا یکیا ردب رلکدید لصوم هایم مض هنوا ندرکبراید الاح |

 هبنت ( نالصولا ) ردبسا كنرا رب هدننایم هربزح هلبا قارع و رلیدلیا هیمش

 تنهزمه ( لاصوالا ) رونلوا قالطا هرع نا ةريزج هلا هموقرم دلب هلیسهیلپ
 لا هدندب هک رونید هلصافم رد هلا هحوتفم واو هک ردیعچ كنسهلک لصو هلیفف
 هک ربد حراش رونید هرارب یغیدشواق هنبرب یرب یرلکک دوخای یرارب قانیوا و
 هدنرلرب لا لصو هروک هننایب هدنسهدام لصف اریز ردفلاخ یبهرابع وب كفلّوم
 هدارو سپ رردشتب بویلکا هنریر یرلکا هک رونید هرم قو نا

 هل رابتعا ینیدلربا لصفو هلبرابتعا کیدشتب لصو هکر کم ردشلیا ربسفت دا
 هدندب ' رد هليو یرسک كواو هکر ولوا عج ندنسهلک لصو لاصوا و یبنا هلو :

 هلوا نعشراق هکبک راس بولوا هحهقشب و بوبلربق الصا هک رونبد هکیک لوش

  صسضس سس سس ست متن نخ افتد ممنون نایت هک ا تم آ تمنا ا دن د ادات ا اا ا و و وو تزود اا لود هرزوا یربیرب نراق نوا هدشنزو هنیفس ( ةلیصولا  یک کیک هوا



 كنسهلببق نادم هللا هروسکع نیسو هحونفم همه ( هلسوا ) ردیمسا ربا رپ
 | بوزبس ندایف دوخاب ندفاط هلبصف كنهمجحم نیش و كواو ( لشولا ) ردیسا
 | تغاط لوق ىلع هبلرا لصنم هنر یر یراهرطف هکر ونبد هوس هحزا ناق

 | ليلفلا ءا اوه و لشوالا هبفام لافب ردصاخ هبوص هجزا نبا بوزیس ندنسبرقوب

 هیوص قوچو لبجیلعانم الا نوکی الوا هرطف لصتالو ةرضصوا لبج نم بلعب
 | قوچ و هنشاب زوک هجزا كلذک ربثک ءام یا لشو هبف لافب رولوا "دم هلکشد
 | ردیدآ عموم یکیا و ردیما ی لبج رپ بیا و زوئلوا قطا تا زوک
 ةبیهلایا لشولا هنم یفذخا لوق : رد هنسانعم تیشخ و فوخ و تبيح لثو و

 | وس هلاصف ( نالشولاو ) هلنوکس كنيش و یصف كواو ( لشولا ) نوا و
 | بابلانم انالشو و الشو ءالا لشو لاقب : ردهنسانعمیلهاط لوقىلع كلبا نالیس
 : رد هنسانعم قاوا ادک و ریقف و فیعنم یلاح كمدآ رب و رطقوا لاس اذا ینآثلا

 : ردهنسانعم كلبا عرضت و زا و رفتفا و جاتحا و فعنم اذا لحرلا لش و لاقب

 ندیا نالپس بوم وص ندیدنک اباد ( لشاولا ) عرض اذا هبلا لشو لاقب
 | .كنهرم ( لاشیالا ) هام هنم بلعب لازال یا لشا و لبح لاقب رونید هغاط
 | ةع لوا لاف : رد هنسانعم كمربو زا بودلسکا یییصن كمدآ رب هفرسک
 الشو هدحو اذا هالالشوالاغ : رد هنسانعم قلوب یدنرمص هحزا ییوس و هلقا اذا

 | كمربو هنینعا كکشوک ینرلهع كنهقا ېحاص وید نوسنرکوا یکعا دوس و

 (لوش ولا) عاضرلا لعتیل هبفف ةقانلا ءابطالخدا اذالیصفلالشوا لاق :ردهنساعم

 لح رلالشولاقش ؛ردهنسانعم قلوا فیعیاح بول و تلقیسانغكمدآ رب هدننززو دوعق

 ثنسهلک لشو نانلوا رکذ هلاهحوتفد رم ( لاشوالا ) هژانغ "لق اذا الوشو

 | هج درا تانیرب یرب هلتتسانم وي رونید هبوص ناقا بوزیص هلمط هلمط هکردیعچ

 | عینی یا اللشوا موقلا ءاج لاقب رونلوا قالطا هرلهسک ندیا دورو یک راطق
 | ( لسولا ) ردیرلسا كعنماوم هن رب هلیحف كيم ( لغاولا ) انسب

 | بوردشالوا ههنسن رب یبهنسن رب هلی و هلرمسک كداص ( ةلصلاو ) هدننزو لصا

 نم هلصو هاصو دلصو "یشلاب "یشلا لصو لاق ردهنسانعم كمهلکا و كمردشق

 | ندعبارباب هدهلیلق تغل ینعب لاف ةغل رمسکلاب هللا كلصو و همالاذا ىنانلا بابلا
 | یک هدع و دعو یدبا لسصو یلصا كټهلص هروک هننایب كحراش ری کو

 همزال هلصو نکل ردیبم هنغیدلوا هلصو هلا هموعضم واو ىلصا یعخ كداص و

 موم یداص نوجا هم نایب و فذح یواو نوجعا قرف هلفلوا صوصخ
 | تهازت و ناغع رک ردهنسانعم قعثواق هنقوشحم قشاع هلصو لصو و رلیدلیا

 | فافع ىف نوکی ماتلا اذا ةلصو الصو هلصو لاقب نوسلوا هایهج
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 رکر دما لوقیلع رونید هنسهچرا شموک شاربو الج و رونید ههنا هدننژو | 3
 ىلع لبقا لوقت رولک لیاذو و رولک لیذ و ىعج نوسلوا الجم ريغ كركو الم ل
 رب ندنغاب کر واو "عاوا ةولجلا ةضفلا نم ةعطقلاوا ةأرملا یهو ةلبذولاک هحو |

 هبهبراج لوش و رونید هبهچراپ رب ندنغاب كنغربوق نویق كاذک روند هبهجراب |[
 :ةلدو ما لاقب الوا یرویس یک ناتسل یمادنا و تماقو هصق یرلقانبق هکرونید " 

 .رونبد هزبق لکنش و خوش ولشبنح نوزوم یتماق و "دقو نیتیلالا ةريصق انسل یا
 نوزوم یدق ید وب هلاعف ( ةلذولا ) ةقمشر هةطبشت یا لذ و ةيراج لاق

 یا هلذ و مداخ لاق روند دمدآ الح و تسح و رونید هزبق لکنش و خوسخ ۱

 ( ةلاذولا ) رونبد هه وبحم دق یهس ولتراطش هدننزو هخز ( ةلذولا ( فیفخ

 لعفت ( لذوتلا ) روند هئا یکیدسک هعسفلا قیرط یلغال كناصق هدننزو هلاذر
 را” رجلا نم اول"ذوت لاق : رد هنسانعم قلا تا نوت هدغهراب ندیاصق هدننزو

 لوق ىلع ردروناج رب هيبش هرلک هلنبتعف ( لرولا ) ةلاذولا هنما و ذخا اذا 8

 هجمزوب هکوب هدیکرث ردنالوا كجوکی شاب نوزوایغربوق و یربا ندنعاونا هلکنرک ۱ 3
 ۶۳ رولوا قلباو ططض هلطوطخ یراصو یلتنوشخ و هام يا 30 0 6
 یتیراهحراع صر وکر نالوا هدندالط یتسج و نمسم هلبسهدایز و راح تیافب ۱ 1

 هلبرسک كواو ردنالرو یعجج ردرکذ "مظعم كلا كلد بودیا الطیمعث و لیزر | ۰
 رم ( ةلرولا ) ردولقم و و هدشنزو سلفا هللا هزم رولک لءراو لاروا و ۱
 رب هلا هحوتفم هزه ( لاروا ) ردیسا كنوبق رب هدندروب بالکونب هدننزو |
 هنسانعمیظعما و رونید هبهیهاد و تفآ هدننزو لدنس ( لتنرولا ) ردعضوم ۱

 ( هلیسولا ) : رد هنسانعم لتر و هللارصق ( ىلتنرولا ) ردندآ عضوم رب و : رد |[
 رابتعا هدنناي كولم هکرونید هتبرق و هبنر و هاب ( ةلساولا و ) هدننزو هنیفس
 هدرئاصب فلؤم ةبرقو ةحرد و ةلزنم یا ةلساوو ةلبسو كاللادنع هل لاقب رونلوا

 ندهنسن قحهنلوا لصوت هلتبغر هبهنسن رب هلیسیدنک یقیقح هلیسو هکیدید |

 هاب هلئتسانم وب هدعب ردنععثم قیغر و ارز ردصخا ندلتنهوت ون و رد راف | ۲
 برقت هنهاکرد یلاعتقح هدننزو لیعفت .( لیسوتلا ) .یدنلوا لامعتسا هدنلزنم و ۱ ۲
 برقن الع لع اذا یلاعت هللا ىلا لسو لاق : رد هنسانعم كلشيا لع كحهدا |
 ١ ینعم لس"وت لاق : رد هنسانعم لیسوت هدننزو لعفت ( لسوتلا ) یلاعت هيلا هب |

 ةقرس ىا الس"وت ىلبا نالف ذخا لوقت ردلعتس» هتسانعم كلبا قلیرعوا و لسو |
 بغارو ابجاو یا السا و هيلعراص لاقب : رد هنسانعم مزالو بحاو ( لساولا )

 ( لسبوم ) یلاعت هلا یلا بغار یا لیساووه لاقب روید همدآ نالوا هللا یلا ۱
 هدننزو لزم ( لسومما ( ردیدآ وص رب هدندرون یسهلمبق ی EEE ی

a 
 م
a, 



 ( ةلحاولا ) ردهلجو یئوم هدنئزو نوحرف رولک نولحو و هل رسک كواو رولک
 لاقب ؛ردهنسانعم قعشراب هدنباب قاقفروف ردلمهعتسم هدهبلافم باب هدنن زو هلعافم

 ربما ( لبحولا ) هنمالج و شا ناك اذا لوالا پابلا نم الجو هلحوف هلحا و
 ( لی ) رونبد هروقج كمبک را وس هدشنزو دعوم ( لجولا و ) هدننزو
 ارت یرسک كنم ( نلجیا 5 ردعموم ر, هلارصق و یرسک كنم
 ۱ مارک كيج و كنم ( نيلبجيا ) ردیدآ هعلق رب هدیرفم هلیصف
 قلوا ر ب هدشنزو هلجخ ( ةلاجولا ) ردیدآ لبح رب فرمشم هرزوا شک ام
 | ( لوحولا ) رنک اذا سمالا بابلا نم ةلاج و لحرلا لحو لاق : رد هنسانعم
 یاعو رو كواو ( لحولا ) هنسانعم خویش روند را رپ هدننزو لوصا

 | رولیموک یعسف راوط هکرونید هروماج ینبوبس یلوص هلبعف و لوکس كنم
 هبفیطنرت قیقر نیط یا لحوو لحووذ قیرط لاقب روک لوحو و لاحوا یعجج
 لحو لاقب : رد هنسانعم كعشود هروماج یلوص قبوبص هلنبتعف لحوو ةباودزا
 لعفت ( لحّونلاو لاعنسالا ) لحولا ىف عقو اذا عبارلا بابلا نم الح و لحرلا

 | لح وتو ناکللا لحوتما لافب : رد هنسانعم قلوالروماچ قیویص لعرب هدننزو
 | رونید هرب یلروماجقیویص ردناکمیسا هدننزو لزنم ( لحولا ) لحواذراص اذا

 | «دوماچ قیویص رولوا مسا و لحولا عنضومیا یشلاهیف قاطبال لحوم اذه لاقب
 1 كمشود هروماح قیویص ردېېم ردصم هدننزو دعقم ( لحولا ( روند مشو

 7 ۳ 3 ها جونو حو لجرا لحو لا + : رد هنسانعم

 | :ردهنسانعم كمروشود هروماج قیویص یمدآرب هلرسک كنءهنمه ( لاحالا ) ردیدآ

 . | هلا روشو رش بودارغوا هبهطرو رب یمدآرب و لحولا ف هنعقوا اذا هتلحوا لوقت
 | هلعاغم ( ةلحاولا ) هنهلقنا یا |"مشانالف لحوا لاق : رد هنسانعم قمردصاب

 . | قمفجبوبروب هدنا ینغب بولاط هروماج قیوبص ردلتسم هدهبلاغم باب هدنزو
 . ] ردیلروماج یریبعت كعشدءا قعاب كنيلوقنا و : رد هنسانعم قعشراب هدنصوصخ

 | هددشم ىا ( لاحالا ) هنم لحولل ضوخا تنکیا هلحا هتلحوف هتلحا و لوقت
 هلا ءاش نا كلذ لعفا هللا و : رد هنسانعم كلنا انتتسا هدنیع هدننزو لاعتقا هللا

 یلصا كوب هچرک هکرید حراش ینثتسا و للحت اذا هنیچ یف لح لاقب یک كعد
 یدلوامولعمیمالم هبهدام عضو نکل یدلوا مغدم و لدبم هبات واو هلغلوا لحموا

 | یمالخ بوبلوا یک قجلاب ناقشبای ولزوا نیم نالوا هللا ءاننتسا هکربد مججرتم
 .( لدولا ) رظنبلف رد هدام تعالع رادم یلوا یک جلاب قبویص ولوص لهسا
 هنسانعم قعای بویقلاج نوح قتلوا غاب ناربا نالوا هدنحما یواط هدننزو لدع
 هنّیفس هلا همجحم لاذ ( ذولا ) هضخم اذا الدو لدب ءاقسلا لدو لاقب : رد

 هدننزو
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 ۱ قاب ٣ لاق هلوا رد راردا هداعلایلع هدعب بوقح رس یک رومی نقاط ۱

 هدننزو هلعافم ( ةلاولا ) لبولاک ةذيدشلا ةعفدلادعب ردت تناك اذا لب و ةاش و
 هدننزو هسنکم (ةلبیلا) هبظا واذا هلاو لاق :رد هنسانعم كلا نامداو تموادم |

 كنهیقوف یان و كواو ( لتولا ) ةردلاب ىا ةلبیلاب هبرض لاقب رونيد هبهروط
 دارم ندنارش هلوا ولع یک مولط ندارش یرانراف هکر وند هراهسک لوش هلیع

 ذا لتو لاجر و لتوا لحر لاق هدننزو رجا ردلتوا یدرفم ردتبرش ولرد ره
 و ندغیل هلیعف كنهثلثم یا و هلوا و ( لئولا ) بارشلا نم مجوطباّولم
 ENE هجا و رونید هغیل هدننزو ریما ( لئولا ) روند 9 دی

 هناغرواوهباشلکوب ندردنکو ندفیل و ندنغاربب و ندنغوبقجاغآ اقلطم و رونید |
 لرعاش مان حس و ردیعا فورعم علوم ربو روند ۵هنسن فیعض و روند
 لیعفت ( لیئوتلا ) ردیفدارم و . هدشنزو لوصوم ( لوئولا ) ردیسا یردب

 لاق : ردهنسانعم كلا رادان بوردشلرب یک يزک هر زا یا ا ا

 هعجب اذا لالا لث"و لاقي : رد هنسانعم كما عجب و هنکم و هلصا اذا "یفلا لئو |

 ( هلو ) ردببقل كلم رب ندریج كولم نانلوآ ر ریبعت ءاوذا هناصف ( هلثووذ )
 ( هاو ( ردیعسا لحر رب هدننزو دادش ( لا و ) ردیعسا ه رق رب اعف

 هدهاشم هرزوا قلوا ضایب یدوسارجح هکرد هښک لوش یللا للا و ردندیماسا
 | ردنداععا صاع لیفطلاوا ولغواو شمارمعم كن ارهاظ یدلیا تیاکح ود مدیا

 ( لحولا ) ردرلهاعص یلذهلا ةلثاو واو باطخا نب ةلئاو و عقسالا نب لاو و |

 هنسانعم قغروقو فوخیا لحو هبلقف لاقب رونید هبوقروق هلبعف كيجو كواو |
 لحجب و لحای لجو لاقش هدننزو دعقم ردي” ردصم یند لحوم رولوا ردصم |

 | كلوب ینعی فاخ اذا عبارلا بابلا نم الجوم و الجو هلوا رسکپ لجن و لحوب و ]|
 | لب یرب و ردشفلوا بلق هفلا واو هکردلحای یر ردراو تغل ترد هدنلبقتسم |
 لسا رود لجو یر ردهلسایق هتل f  ینآ یرکذ نددساونب زر ۱

 رلنا هکرد هلعابنا هنتغل دسا ینب رده تنالوا یاپ هکردلح؛ یرب و ردهرزوا |

 هدنسهلک لعب اما و راردا روسکم ینفرح تعراضم راربد لجن و لجیا و لج
 ٠ كري هدنسهلک ليو راردبا دع لیقث ییهرسک هرزوا ءا رلزلیا روسکم یاب
 |" لا هدنزمضاح نما كوو راز: وکم ھوا لا هنر

 فوخ لحم ردناکممسا هدننزو لزنم ( لجولا ) رولوا بلقنم هباب واو هکرونید
 "لتعم نالوا طقاس یواو هدنعراضم هکردیبک دعوموب هکرید حراش : رد هنساثعم
 | هدننزو رجا ( لجوالا ) رولک نيعلا روسکع اقلطء یفاکم مسا كنسهفیص اغلا
 . لاجو یعج کالج و روند همدآ قفروق ردرلفصو هدننزو ست ) لجولا و 1
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 « ةلالح فیخ ثاذ ةاهک ترف ۰ وبشا كرصاش مان هفرط هک ليو لودو ځو
 ردیفغوط یمعرج دوخاب ردکنکددام ردعفاو هدننب ۰ ددنلا لیولاک مش بفم
 هبیرهوجیندینافص هکربدحراش ردلکد نوطواغاب رب ېک ییدلبا رهو كب رهوج
 نائلواریبعت ینایوص و هبوسیغدوب هدننزو رهن ( لبیلا ) یدلبا ربسف قفاوم
 برض یم هود هلکنا هکر وند هحابریف شلکوب ندشباقو رونید هکنکد نوغوب
 اهب برشپ دوعق ةبكرم "دف نم ةريفنم یهو لببلاب ریعبلا برش لاقب راردبا
 هئوطوا غاب رب و رونید هبینایوصو هبهبوص یغدوب «دننزو هنیفس (ةلیولا) لبالا
 یا هليو ضرا لاقب رونید هرب نالوا راوک انو لبقثو اوهدب یرافالتوا و روید

 هببوسیندوب هدننزوسلجم ( لبولا ) هدنزو بنک رد لبو یعجج عترلا خو
 هئوطوا یاچوفرب ندوب هدننزو هاتکو هنابتا ( بالا ) رونبد هبیناعوسو
 « هلابا ىلع ثف لثلا هنمو یدلیا رکذ ید هدنلسف هزمه یو فلوم رونبد

 هلرلواو ( لابولاو ةلبولا ) یکحاشاو حاشو ردلدبم ندواو هزمه هداروب ارهاظ
 لاقب : رد هنسانعم قلوا راوکانو مخو قالتوا هلبعف كواو ( ةلوبولاو ) هليصف
 ولفالتوا بخو رب كلذك نو اذا سماخلا بابلانم الوب وو الابوو هلابو عترلا لبو
 ) لابتسالا ) عنرلا ةيخو تراص اذا ضرالا تلبو لاقب : رد هنساتعم قلوا

 نالفلبوتسا لاقب : رد هنمانعمقلوب قفاوما هجارم هلغلوا مخو یاوح رب رب
 هنسانعم قمزبق هککرا یععق یکیو نوبقو اهلابحم ناک ناو هقفاوت مل اذا ضرالا
 هزم هکهلاصف ( ةلالاو ةلولا ) لعغلا تدارا اذا علا تابوتسا لاقب : رد
 لاقب رونیدهئداسفهدعم ندبا تئشن ندنلکا ماعط رارک انو لبقث ردلدبم ندواو و

 هغلنغزبق هککرا نالوا ضراع هدنوبق هلوو هتمخک یا هتلباو ماعطلا لو هنذخا
 تلقثو تدش هدننزو باص ( لابولا ) لحغلل :وهش یا ةلو ةاشلاب لاق رونبد
 ردذوخامندنهاخوانعموب هکریدرججرتم لقنلاوخ دشلایا لابولا هذخالاقب : ردهتسانعم

 یسرفتان هسکما نطق نیرباجنیةرعخ لابوو رولوا نیت ع زاجم لامعتساهد هبقأعء وسسپ
 روند همدآ هدر وځاسورېپهدننزو راما (لیالا) ردیدآ وصرت هدندرون دساوت و ردیعا

 ردلدبم ندواو یسهزم هدکنوب اصع ىلع جش یا. لب و ىلع لیا مهلوق هنم و
 لوق یلع رونید هنیرلحوا كنيراشاب كغلبوا و كنوزاب هدننزو هلاق ( ةلاولا )

 یصحوو بوط كنليوا دوخاب هکیک یرلکدد یغشرعا بد دوخای هنحوا كکروک
 دضعلاسأر فرطیه و ةلاولا وکشیوه لاقب ردقحهلوا طوب هکرونبد هنتا نالوا
 هودو ذخفلا مل نم فللا اموا ةيكرلا لصفم ىف ملتعوا فتکلا فرط وا ذخغلا و

 مغلاو لبالا لصن یهو ةربثك لا و لاقب روتید هنبرلاود كنعسف یک و نویق و
 | عب یک لبو ادا هکرونید هناویح ولدوس لوش .هدننزو یرجب ( لبولا )
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Eری جارخا ندنرابتعا ییفصو هنا مسا ینلصا فصو زب  
 كنظفل لوا هكيدلاقو نم هديا لاخدا ةتيغصؤ رابتعا هلغلبق فصو یبیلصا مسا رب |

 لوا هدرللاثم یسلوقم الوا اماع هنیقل ال نالوا دورسم هدناب و تفص |(

 تیفصوهسیا هدفرص منم رولوا یتغص كئدح-اپ كناکم اي كنامزای لکد یلاخ یسهلک |
 ینیدنلبقیسا هسیا ةفصلا ءوصء رکا یسهلک لوا لصالاو ردا تیافک هیلصا ۱

 اصهلاب هلو لاق ردلمعتسم هنسانعم كکود لراهلراه هلکنکدیدآ رب و ادیدش
 لوقترونید هرومغب دیدشیقناغاص یلهناد یربا ید وب ( لباولا ) اب هرض اذا

 ردیدا عومر هدنتعس یرقوب كنهنیدم لباوو لبو یعع لباو قیرطلا ىف انذخا
 | هدننزو ريما ( لیبولا ) ردیعنا یدح كئدح ما یژلوالا سنو نب ماشهو |

 نو واراد وو ددشیا لب و برض لاش روند هبهنسث دیدش

 هغوبحنالوا یفلقشموباعوئو ةمضضلا اصعلا یا لیبولاب هبرض لاقب رونید هکنکد 8

 هحانا یرلقدلاچ لاج كناراصنو نیل هبف بیطقلا یا لیولاب هبرض لاش روید |
 سوتانلا اب برضشپ هبشخ یه و لی ولاب سوقانلا "یازتمتلا تص لاق روند |

 بوئلا راصقلا "قد لاق روند هنغخ وط یی رح و روشنید هن وط وا قاجوق رو

 ای لو ی لاقب رونید هاعرم نالوا يخو و غآ .یساوهو هتقدم وهو وا

SD in 

 سم |

 رکا و رد هیاصا تیغضو نام ندوب ربعم ًاریز ردقوب یهحو كنفرص هدنروص

 اریز ردقوب یهحو كنفرص منم هدنیح یعیدنلف تفص هسیا هفصلا ریغل عوطوم
 تبا ید یکارتشا لاتحا كتغص ریغو تفصو ردقو رابتعا هبهضراع تیفصو
 مواعمقرص مدع تبان رد ديغمريغ هدنیاب عضو تائا هسيا درج لاقحاو ردلکد

 الف ردذو هشاضم هدفشوا ریبعت هلاونع فررنصنم فرصلا رابتشال ةياعر نکیا

 "السالسردلوجم هب هلک اشم هنظفل اینا یاونعال وا قرهلوا فرصنم هکیدلاقو لفغت
 | همدآ نالوا یسشاوم هدننزو ثادحم ( لئولا ) ظفحضلف یک ینیرش لوق الالغاو

 هليبققحلا ر هدننزوهرمه ( هلأو ) ةيشالا بحاص یا لئوم لحر لاق روید

 کشم دننزو نابصم ( نالأو ) رد E NE ( هءومونب ) ردیعسا
 نالآو ن دوو "یودعلا ةفرق نب نالأوو ردیبقل رديردب هلببق ر هک ورم نب
 | لئاوو ردردب كنلیبق رب طساق ی لئاو ردندیماسا لاو ) ردرلثدحم یندعلا
 | ( لبولا ) ردنداصا هس نب قیفش لئاو وناو سیعقلا یان لئاوو رجح نب

 | لبوداج لاق روند هرومغب ناغاپ هل دش ولهناد یربآ هلئوکس كنابو یضف ثواو
 رومی دیدش ولدناد یربا رولووا ردصم لبوو رطقلا محلا دیدشلا رطملا ىا

 لبولا ترطما اذا ىناثلا بابلا نم البو ءاعتلا تلبو لاقب : رد هنسانعم قمردغاپ

 هدرط اذا دیصلا لبو لاقب : ردلمعتسم هنسانعم كعك بوروس راکش هل دشو

 ۳و

 ۴ و ی



 هديا وب تاحابسمو ېک ریغالو بسح نوسلوا رکو ېک دعبنمو لبفنم نوسلوا
 رخآ وب و ردراو ینا نوجا یدنک ردددع عغنفم یسهلک لوا هکردوب یسهسالخ

 وه یا لولا و» یلاعن هللا تافص یف هنمو رولوا هنسانعم دحاو و ردیلباقم
 يرلكدلپالامعنسا هدنرالوفاذک لوالا طورش هلو كنیفنصم 4 ینائال یذلا دحاولا

 دحاوكلذك هدنلوف “رح ةمالا هدلندلو ل وا هداهقف لاوفاو ردینبم هبانعم وب لوا

 هدخاو هکر ولک وا ینوم كلوا نالوا هنسانعم دحاو وبشاو ردلوجحم هنسانعم
 اهوفاذیلا ةتوملا یوس یا [ یلوالا ةتولا"الا ] یلاعت هلوف هنمو رولوا هنسانعم
 هدننژم بولوا هنسانعم دحاویخدیمهلک رخآ هک هتن یرخا اهدعب سیلو ایندلاق

 "نه الوا ةياور یفاعبس لسغب بلکلا غولوف مالسلا هيلع هلوقف رونید یرخا |
 دحاو ینعم ىلع ةفدارتم ظافلا "لکلا "نه ادحا ةباور یو نهارخا ةياور قو

 هرمهافیفشت رد طسولا زومهم هکیدبا لءوا ىلصا كنوب و لبوأتلا ىلا ةجاح الو
 لعف ردقنره ردراو لیفت یانعم هدنسهلک لواو یدنلوا ماقدا و بلق هواو و
 دظفل هعجو هبهبنتو هدرفم هک رونلوا لامعتسا یک لیضفن لعفاو هدهسیا قو

 لیضفت لعفاو موفلانم لواو موقلا لواو لّوالا لاقب و رولوا فصو هلا دحاو
 لاقبو رولوا عفاو بوصنم قرهلوا زبمتو لاح ندیدنک ءانب هنفیدلوا لمعتسم یک

 دوخابیتسانعم لیفت لعفاو الوخد لولا متاو الوخد لو" اغاو الوخد لّوا تنا
 هک ردلوقنم ندبحاح نا رولوا فرصنم ريغ یشا ندنفیدلوا نعضتم یتزو
 رد هنوکوټ ید یسهلک لبءا هک هتل ردقوب لفض نکلا ردلینمغت لعفا یک لوا

 نالوا حماو ردیبهذم نوبیمب وب و ردغضو هیسک ندبا را لزوک هنسق هود
 فیرعتو یدبا روند هلوا هدنننوم هسلوا لعوف هرزوا لوق نویفوک اریز رد وب
 حراشو رذلکد زناج لوا ماع هرزوا بیکرت نکل ردزناج كجد لوالاماع هلتفاتاو

 بولوا هلرابتعا یمهعن عوحر یرکذ هدنسهدام لوا هدرئاصب كفلوم هک رد
 مجرتم رد بم هنسهبئاش یمانعم تردابم و قبس یعسر هدنسهداملأو هدسوماقو
 ریغ هلال یسهسلک لوا هکه لوا مولعم ردقیقح هعاقتسا ینآ مالک وبشا هکر ید ا
 ۱ تفض لوا سپ رایدلبا رتسفت هلا ید هلرخآ تغل هما هماع اریز ردفممنم |

 ندهمهبم تا هلا رخا تفص رخآ هک هتن رولوا ترابع ندهمهبم تاذ هلمدقت |
 ردهنسن نالوا جګ یعوفو ییفوصوم هلنفس رب دارم ندهمهیم تاذ و ردنرابع

 عونموم یسهلک لّوا سپ نوسلوا ثدح ؛نرکو ناکمو نامز نرکو ممج كرك ٠
 یا یسوا نولوا فرعصنم رغ هتبلا راع له نزوو تیغمو لوا هیقسوه |

 f یرلمالکهتفرصالاو هتعنم ةغص الوا تلعح اذا كرئاسو كسوماق بحاص هاتهح وب

 ژلوایراج یلعج كلعاج هدن | هلغلوا ربتعم منحو لصا هدنیفصو اریز ردلکد یحر
 سو
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 قتغص ردناکم مسا هدننزو لفح هم ولا ) ةلأو اذ هلعح اذا ناکلا لأوا لا ۱
 قالطا هلح اا رارق یبوص لیس و های میا موقلالگوموه لاش روند هرب
 هلیعف كنهددشم واووتكنهرم (لوالا) هرفتسم یا لیسلا لوم اذه لاق روئلوا ۱

 هرخآ د یا هلوا وه لاق ردیلباقم رخآ هکر وند هننیشس و ادا كنهنسن رب
 للق هواو هزه نوعا فینخ هدتنزو لضفا ید لنوا لصا كنسهلک لواو
 لئاوا یعجو هدننزو رهوحو لعوف یدا لءوو ىلصا لوق ىلع یدنلوا ماغدا و

 كنهنم رونبد یلواهدننّژم رولک نولوا و هرزوا ناکم بلق رولک ىلا واو رولک
 لوا و یکرخاو یرخا هدننز و درص روند لوا هدنعج كنو و یک یلصف هلی

 لعف نزو رولوا فرصنم ريغ ههروالق تفص یسهلک لوا و هدننزو مکر رونید |
 رولوا فرصنم هسیا ناق تفص رکا و لوا اماع هتیقل لوقت هبرلتلع فصو و

 كنوصوم هک رد ردانو لیلق لوئالا ماع هلتفانماو فیرعتو الوا اماع هتیقل لوقت
 هرزوا قلوا تفص هکسرد لوا ماعذم هتارامو رولوا ندنلببق یفاضا هتفص
 | اننماع لبق ماعذم ردنوصنم هرزوا تیفرظ هک نسرد لوا ماعذم و ردع وفم

 ۱ هنلعف رولوا موعضم هرزوا كلتباغ هدنروص كکیدد لوا هبأداو رد هدنسه وق

 لبقهتلعف نسردا بوصتم هدنفو كکیدید *وش 3 “ا لبق هتلعفو ی ک كکيدد لبق

 تكسر دسماذم E ور ندنوک یهود یدآ رب و يک كکیدبد كل

 نوک ییا رک او نسرید سما نم لواذم هتیآزام تسمروک ورب ندنوک یکه نوا و |
 4:هدایزندنو و نسرد سمانم لوانم وام هتنأ رام كسروک ور ندمدقم

 نآونم هرزوا تیسا هدنروص وب ةيللوالا نيبىا لوا اذه لاش و زفلوا زواج |
 تی هدنلسف لوا ندنناب همه یتسهدام لوا وبشا فلؤم هک ربد حراش رولوا
 هدنوب و ردیعحی هک ابوک كنا دودعم رد ذوخأم ندنسانعم عوحر هک انوک ردشلیا

 نوجنآ .زدلکد قتشم نذلمعتسم *یشر یک لوا وبشا کردو قه بهذم
 نسب رلیدلبا راتمعا هل رک ذ فوصومییتفصو هاغل وا نخ یس انعم تیفصو هدیدنک

 اذهنم لو ا رونلوا رابتعا تغص هنظفل ماع یسهلک لوا ا لوا اماع هتیفل آ
 هدیکرترولوا كمدماع نالوا یلبقام كماع نالوا هیف نام هکر ولوا هنسانعم ماعلا ||
 ندنظفلاماع یسهلک الا هدکدند الْتااماع هتیقلورونلوا رببعت هلا ردلب و لی نک

 مالا اذهیع ةلجلاف اقناس اماع رولوا شحم: فرظ قلعتم ة الف هتیقلو لد
 كنآ و هلی یکردلب رولوا كعد لیپ نالواهدقم ندلیب ون هکر ولوا هدنسوق |

 رولواموعض هرزوا كلتباغ هدنلوق لوا هآدبا كفلّوم و ردلماش هلیب نالوا یلبقام
 7 3 هکر دکع د رولوا ندنلیق تالک نالوا یضراع یسانب دام ندتباغ ید

 | فرظ رک رولوا ورتم ةر اظغل هيلا قاضم هدعب بولوا فاضم لاا
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 روئلوا رببعت قلق لئا هک ردهنسانعم كلبا سرتسد هبهنسن رب یدآ رب هسک
 كغبدلوا سرتسد ېک لبن ( لئانلا ) هلاللا هنلمح یا هل ثلنا و ءابا هنلئا لوقت

 هکردردسصم ( ةلانلا ) هئلنام وه و الان و البن هئم تبسا لوقت رونید هبهنسن
 | رادلاةلان یف دعش هتأر لاغب روئلوا قالطا هنناوا و هعاف كنهناخ و یدنلوا رکذ
 | ردندهعبرا راهنا هکردبسا *لرمصم رهن هلرسک كنون ( لبثلا ) ابتعاق ق یا

 | ردهدلپ رب هدننب طساو هللا دادغب و ردبرلعما هبرق ررب هدنرلاننف دنبو هفوکو
 ۱ روئلوا ذاا دیوج ىمي يل ندنآ ردسبوا دیوج هکر دیسا لظع تات*لی و
 ] هدنزرط رابغ نالوا هدنرزوا هک رلردبا لسغ هللا وص یا بولآ ینرلناربب
 ] هک زاروف هرزوا لاح يوم لوا ندنآ رولق لسخب مب بولوا لئاز كلکوک
 | بوزوس یبوس نالک هنتسوا هدعب رکوچ هنبد ېک روماچ دیوج بولبروط
  هدنسادناكمارواو د"ربم یتعیبط رولوا دیوح بو روق نکوح هند هرکصئدکذکود

 7 نکسم یاروا ناهه برمشو "لح هللا دراب ءام یئردق هبرا ترد و للحم یسالط
 | هنب راناعقہ و فلک یداعض و لبزم نکا لبق قشع هضراد و عفاد ید نالیس و

 ندنعون یدنهو عفا هرا قرح و بلعثلا ءادو عطاق یبیماد مد ندجر و دبقم
 لبو ردعفاد یناقفخو مهو منو تشحو لوانت هلا رکشبلک هبقوا رب ییمهرد رب
 رولوا ربغص a هدرخ یرللاد و مکحم قاس هکرونید ید هناب رب هقشب
 ياشلا لينلا وا و رهقلا لين نب دجم و رولوا بترم هرزوا ماظن فرط یکی و
 عمود رب «دنزو بارغ ( لای ( ردهد زابز هد ه|یصف كنون هدرلنو و ردرلئدحم

 یلاعت هدمحم رج ردبدآ

 ( لژولاو ) هلینوکس كنهزمه و ىف كواو ( لأولا ) (ع واولا لصف ۰)
 9و بونقص هسک رب اي هبهنسن رب هدننزو لب و ( لّئیولاو ) هدننزو دوعق
 سلخ و هبلا اجل ذا یناثلا بابلا نم اليو و الوژوالآ و هيلا لأو لاق رد هنسانعم
 بلط تاج و الثوم یا الأو هذا لاقب ردردصلاب همست رونید هری قعتفص لأوو
 | كلیا تردابع بوشوق هرب رب و ةاحلا بلط اذا لحرلا لاو لاق ردهنسانعم كلتا

 | قلوا یلەراوکو لیقشف لح رب و هبلا رداباذا ناکلا یلا لو لاقب ردهنسانعم
 | هدنئزو هلعافم (ةلءاولا) رکذیماک ةلأو اذراص اذا ناکلا لأو لاقي ردهنسانعم

 قات روق بونغص هب هک رب دوخاب هرب رب خد وب هدننزو لادج ( لئوناو )
 . ردهنسانعم تكتسيا تاجو صلخو اجل اذا الوو 4ءاوم هيلا لءاو لاقي ردهنسانعم
 | هودو یو نوبق هدننزو هرم ( ةلأولا ) :اضتلا بلط اذا نالف لءاو لاقب
 | شالوا هتنح"آ كنهود هحزکلای و رونبد هنیراغیق شلوا بوط ردبوکیرب كنمسق
 ۱۱ |: ردهنسانعمتلا قلیفشف یرب رب هل رسک كنهرمه ( لاثيالا ) روند هنراعبا و لوب
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 وهاف برش لاقب رونید هناوبح و ناسنا شعاق هبوص و ردهنسانعم براش نا |

 (لهانلا) ناشطعیا نالبن وه لاقب رولوا دن هلک هزسوص و نایر یا نالبن |
 شطع و "یر هروک هناي تكحراش ردنددادضا هنرلانعم ناشطع و نیر اک |

 ردکردتسم ه"داموب هرزوا ینایكفلوم ردزوخأم ردلنینعف هکندلبن نالوا هنیرلانعم
 || ( لعاونلا ) ردیحا ونص رب هدندروب یسهلییق میلس هدننزو نسحم ( لب )
 هدننزوهجرحد ( لیبل ) عایج یا لهاون لبا لاقب رونلوا قالطا هرلهود جآ
 ردهنسانعم كعروم رغآ رغآ و "نسا اذا نالف لبن لاق ردهنسانعم قلوا ریپ كب
 هب هقا نامزد ولهئج یربا رولوا مس | هلبم و لقت یف یشع یا شا لبنی لا

 ج لاق ردهلېېن نم روند 0 ریپ كب هدننزو رقعح ( لیبلا ) رونید |"

 مهح ر طیف لاجدلا ثیدح ىف "یذمرتلا ننس فو سم یا ةلبم زوج و لب ۱ 8

 ردفصم ندنسهلک لبهم هدنزو لزنم وب ىنعي میلاب باوصلا و فیت وه و لببلاب |
 هدتتنزو یفعح هلا همجعم نیش ( لشبلا ) ردموسم ةد لک 8

 ناشلوا ریبعت نابلب دارم هکرونید هناغط رقاج و یک بئذ رونید هدروق ندعابس |

 ندقلرایتخاو ردبرلع-ا كنهلیبق رب و كنيشک رب و ردندنسانعم قمرصا رلنوب و ردناغط ق

 i ی و

2 

 هجرادقم رب هدندوجو لوق ىلع رونید ههجوق شلوا مادنا ناشیرپ و برطضم
 نسم یا لشیم وه لاقش ۶ ردهلشم نوم رود r شلاق یسهیش تاوق

 ردپسهبنک یهعثلا ةرارز نب طیفل لشب وبا و ةيق هبف و وا ارك برطضم

 ردربتعمریغ یتیلعف نزو ردفرصنم هدننزو للعف EN E هروک هنناب كحراش
 رک اذا لحرلا لشن لا : ردهنسانعم قماجوق هدننزو هحرحد ( ةلشیلا )
 یهنسنرو اشیمخت هصع اذا هلشهن لاق : ردهنسانعم كلهر بورصا هلا شید و

 لکا هلک اهلشهن اذا لاقب :ردهنسانعم كايا لکا یک یلدا لکا كمدآ جآ كي
 ةليشهلا بكر اذا لحرلا لشهن لاقب : ردهنسانعم كج هبهقان شفلا تيراع و بالا

 هدرونلاسورېپ كب هدننزو رغعح هل اهمجعم دا ( لضهنلا ) ةراعتسلا ةقانلا یا |
 لبس ( لينلا ) روند هناغط هحوق و هنشوق سکرک هحوق و رونید همدآ |

 هدننزو هلاح ( ةلانلاو ) رد ولقم ندای فلا هکهدننزو لاح ( لانلاو ) هدنزو ۱

 : هلبنا یولطم تلن لوقت رونلوا ریبعت قلوا سرتسد هکر دهنسانعم كعثرب ا هبولطم |

 لوقت رولوا یدعتم و هتصا یا عبارلا و ییاملا بابلا نم هلان و الات و الين هلناو

 رک ذپساک یک لئان نی تا هنربص یا هالا هتل
 هضرع نم نالف لان لاق ردلهعتسم هنسانعم قعقوط هنسومان بویلد ییدآ +3

 at تیسااوا سرتسد هلی كنون ( هلوئو ) هلبت و "لین و هبس يا
 كندر( الا ) رج نم بتم وجو وقد فیت و اف یا

(۰) ۱ 9 3 
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 ۱ ۳1 او ۳ RN ثش لانو یدنلوا زکذ هدنده دام فسا هکر دیبسا
 | هکر د هتمانعم برش لوا هلبصق كناهو كنوئ ( لهتلا )  ردندباصا همالس نی |
 ] فسا بورونک هبوص ادا یعحف هود اریز رونید هکمجما وس ندرما یادتبا "

 | هیوس هنپ هدعب راراد لهن هکمحا هدهعفد و رررونک هنغاتپ هرکسندکدلبا

 | افلطهدعب رارید للع هکمجعا هعفد ویرلررونک هباعرم هدعب راردبا افسا بورونک "
 یس لافبو ال وا ابرمش یا الهن لبالا یس لافب یدنلوا لامعنسا هدناوبحو ناسنا
 تامجماوسندیما یادتبا رارولوا ردصم هدننزو دعفم لهنمو لهنو لهن دعب اللع
 دزولا لّواف تبرمئاذا مبارلا بابلانم الهنمو الهنم لبالا تلهن لاقب :ردهنسانعم

  دوشلوا قالطا هماعط نانلوا لکاو رک ذپساک رولوا عجب ندنسهلک لهان لهنو
 | لوضف (لوبللاو ) هدننزو مدخ ( لبللاو ) هدننزو عایج ( لابلاو لهاونلا )
 | ہک ردیراعج كلها هدننزو یرکس ( یلبلاو ) هدننزو هلع ( ةلبثلاو ) هدننزو

 . ] لوا مود هلیرمسک كنهرمه ( لابلالا ) رونید هرلهود نجیاوص ندرما یادتبا "
 | یسهودتمدآ رب و الهن اهاقس اذا لبالا لهنا لاقب : ردهنسانعم قمراوص هدهینیم |

 | رب و مهلبا تلهن اذا موفلا لهنا لاقب : رد هنسانعم كجا وص هدرما یادتبا )
 | | ردلمتسمهنسانعم كليا تیافکو هبنعغااذا هلهنا لاقب :رد هنسانعم ققلراط یمدآ |
 یا نالت لهنا لوقن رک ذپساک ردذوخام ندلهن نالوا هنسانعم قعاق هوس هک |

 | دعف» € لهنلا ) زدموسرم هنس نام هک هت ردهنسانعم نالا نالتو نالا كيسح |

 || همزایآو ضوح و راکی رونید هداوص #اجهجما وص و قحهراوص ناوبح هدننزو |
 ۱ البماودرو لاقب رلربد روختآ هدیسراف یک قالوص نالوا هدنرلرانک قرخ و رب و :

 .] برش اذا البنم ءالا لجن لاقب رولوا هم ردصم هنسانعم كجا وص و ابرمشم یا |
 | هدر و برمشلا هیف اعضوم یا البماو درو لاقب رونید هلحم نالوا یداوصو |
 | یا الما ولزن لاقب رولوا یلداوص یرثکا هکرونید هنبرب قانوق قحانوق رفاسم |

 ] مه لاعب روتید هرلهسک ندیا ددآرت هرلرب یلداوص ( قلهانلا ) ةزاغلاب الزام
 1 قوج هدرها یادتا یهود هدننزو بارحم ( لابلا ) لیلا ىلا ةغلتح یا ةلها |

 | مروف تسکوب لوشو لابنالا ربثک یا لابنم لحر لاق روید همدا نالوا رراوص |
  هلوا هدقلربوا بولا یغاشا لراه لراه اباد بویمروط یرلموق هکرونید هبهپت |

 ۱ هدر تیاهئو رونید هراز و ربق و ارابيا كنا لاع یا لابنم بیثک لاق |
 اإ رو هاخسلاق ةياغ یا لابم وح لاقب رونلوا قالطا همدآ نالوا درغاوح و رک |

 ] ردقنوا ناحل نالوا باوص لوق ىلع ردندباحما یسیقلا لابنع و رديمسا ترا |
 | رونید همدآ یخو مرک تیاغب و رونید هربق یخد وب هدننزو ربنم ( لبنا ) ۱

 | وص قوچ هدننزو نارکس ( نالبلا ) ردیدآ لجر رب هدنزو ریز ( ین ) |



۱۳۷ 

 هلناونع كظح و كل یغش هدهاب و هلئرابع كبش نم هیطعت د نا یغشام و

 بیصن و ظح هدعب بولوا هنسانعم ءاطع لصالاق هدام وب لصالاو ردرسفغم

 یقایل یاضتقم كکناش و ردق نالوا بیصن كنس هدارو هلغلوا لصتسم هنسانعم

 هاجنافآ ییوص لون و ینا ردشلوا لثم هدعقوم و رولوا كعد ردکمل لا هللوش

 طعب ۸ لاقب رونلوا رییعت نیلون هلفیرحت هکرونید هنترجا یکو رونید هبهرد و
 یزینانلوا جن هکرونید هجاغا یرلکدبدنیمرس كراهالج و هلعح یا ةنيغسلا لون
 و یندلاونمو ردلاونا یعجج راردا رببعت یجاغا نلس فرح نیمرس رارارص کا

 هبطع همدآر هدننزو لرعفت ( لیونتلاو ) هلیرسک كنءنمه ( ةلاالا ) ردهیانعم
 هلااو هتبطعا اذا هل تلوئو هبلع تلون و هنل"ون و هایا هلن لوقت ردهنسانعم كمربو
 ردلمعتسم هنسانعم قفلو رهوح هدندعمو فلح اذا هللاب لانا لاق هنسانعم كما نم

 (لانلا) یش هبف بیصا اذا ندعلالانا لاقب رولوا شا اطعا رهوح ندعم هکایوک |

 | لوف ىلع درمناوجو یضس لانو یدبا لون یلصا یدنلوا رکذ هکر ونبد هبکرو
 هکربد حراش لئانلا ریثکوا داوحیا لا لحرلاش رونید همدآ نالوا قوح یاسحا

 فصو ةغلابم ردردصم هکرد لول یصا ینعب رد هدننزو لعف و هکیدید هدیس نا

 | ( لیانلا ) ىبتا ردشلوا لئاز ىنبع بلقلا دعب بولوا لئا ىلصا دوخاب رولوا
 :ردهنسانعم قلوا ماعنالاربثک دوخاب قلوا درمناوحمدآ رب هدننزو لیس ( لیئلاو )

 | لعف ( هلونام ) الئراص اذا عبارلا بابلانم النو الئا لاني لجرلا لا لاقت
 | لوقتروسد هب هبطع هدننزوهلوح وتلا ) هلئانرثک | ام یا هلوناام لاق ردبحت
 ۱ رب و ةلبق یا هلو اه دخ نمتبصا لوقت روید هبهسوب و السنیا هلون هنم تدصاام

 ىلع و هدننزو هنیهج ردهبون لوق ىلع رد هیباصع لسا تن هلونو ردیدآ راصح
 | بودازوا ینلا یهنسن رب هدشنزو هلعافم ( ةلوانملا ) ردندحم هلون ن دمحم نا

 | هنسانعم قلا بونوصلا ههنسنر هدننزولعاغت ( لوانتلا ) رد هسانعم كراو
 | بارحو ربنم ( لاونلاو لونلا ) هدخافهنیطعایا هلوانتف “غلا هتلوا لوق رد

 ردندانعمو رارارمص اکا یب نانلوا جن هکر ونید هنحاغا نلس ءدراهالح ی

 | دحاو لاونمییع مه رهسلواكنر کیو ناسکی هدعاضواو قالخا هفلاط رب رابرع هک
 ۱ تكئاح یا لاونم وه لاق روند ههالح لاونمو هنسانعم مهفالخا توئتسا رارد

 | كفيرمشمرح ( ةلانلا ) رديلعكنهفلاط رب ندرلبرعهایس هليمش كنون ( لونلا ) | ر
 | باخس ( لاونلا ) رونلوا قالطا ههم رکم ٌهکم هحاس ی روند هنسهروچ ||
 | ذخا لاق : ردهنساتعم بيصور ةر و یدنلوا فو اتم ای ۱

 ياسا هدننزو ثدح ( لونمو ) هدننزو دادش (لا ون ) هبیصن یا هلاون
 | كفص رب (هئان) ردبسا یسهدلاو كنلببقر هدننزو هلوقم ( هلونم ) ردندلاجر
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 | (لولا) رونید هفلوانرمشم و هلاوج هرزوا هنسن رب هلاصف ( نالفلا ) ردپسا ۱
 ةلباس یا ةلما مه لافب روید هرلیطوب ( ةلماثلا ) روئید هناسل هدشزو روبنز

 رونید هفجوجشلوا منمو هجنرف هنحوآ هدفدغوط یک هدننزو فثک ( لفل )
 هدیقلمح اذا لمن لحجر لاقب راردبا لأفن هنسلوا یحاص تسایک و تنطف رلبرع

 هنیهح ( هلب") هدننزو ریز ( ليغ ) هدننزو هرج ( هغ ) دلو اذا ل ۱
 ۳ .a ليئو قرهیلوا و نو هدننزو |

 E لاقب روئید همدآ نالوا نوغوب یراجوا بولوا هيف یرامرپ هیج
 ىلبغاقوب ىغابا هدننزو ةلعاغم ( ةلمانلا ) رمصق یفاهفارطا ظيلغىا عباسالا لمؤم

 | ةيشم یشع ناک اذا لحرلا لمانپ لاقب : رد هنسانعم كروب یک یشیوروب كمدآ

 | رولوا تفل زوفط یعوجم هک هلال تاکرح كيم و كنهرمه ( ةلعالا ) دیقلا
 | تكحراش رولک تالعا و لمانا یمج ردیرب نالوا قنرط هکرونید هنجوا كفمرب
 | ( لاونلا ) رد هدئاز یسرمه و ردنرابع ندموغوب نالوا قرط هروک هنتاي
 وه لا رونید هیکریو ( لئاثلا و ) هدننزو لاح ( لانلا و ) هلیعف كنون
 یدبا لون یلصا ثكنسهلک لان هکريد حراش ءاطعلا یا لئانلا و لانلا و لاونلا ربثک

 "مطب هتل لوق : رد هنسانعم كمریو هیطع همدآ رب هدننزو لوق ( لونلا ) |

 ثيدحلاب ةأرملا تلانلاقب و هتیطعا اذا لوالابابلارم هلونا هب تلنوه تان و نونلا
 یدلیا ناسحا ینمرک تبع اكا یهوبح ینعی تم وا تحعس یا ةجاحلاو

 لعفتنا كلون برعلا لوقن و یدلیا لابقا هنسبدنک بودبا هدعاسم هنزابن دوخای

 هدنکبس تكحالسلاون هلعف یف ردندلوانت رلنوب كل یفبن نا كلاونم و كلاون و اذک
 هر كلبا همبو كنس هلکلبا لج هئسنعم بیصن و هرب یلاون و لون رلضعب و
 یی هدعب ردکعد ردهدنسهلزنم كقح بار كنس و رددناع اکس یعفن ردکبیصت و
  ردکید ردکلبا همیوب و ردوب نالوا اور و قبال اکس هکیدنلوا لامعتسا هنسانعم
 ] قبال اکس كلا هلوش هکردهنسانعم هلانن نا كل یفبشام رلربد كلوئام هدنسکع و
 رب ینعی هنسانعم ینا هروبنم دام هکیدید ءارف هکرید حراش رولوا كعد ردلکد
 اذک لعش نا هل لا رلبرع ردندلو نالوا هنسانعم قمناج بولک قو كنهنسن

 لعفت ناو ادنبم یتسهلک كلون كلام نیا و رارید كل لنب ملا و كل نأي ملا و الون
 رلیدلیا در ینآ هلیمالک لعفن نا كلون ناکام نکل بودبا بیکرت ربخ یتسهلج
 5 لعفت ناو ادتبم نعضنع ینسانعم یغش ینعی ینساتعم لعف كلون هدنحرش مماج و

 ۳  هدبغارتادرفم و ردموسم ويد ردشلوا عاق هنماقم یربخ كنادتبم بولوا لعاق

 ]_فح یعم انک ملت نا كل ون .هدناسا و ردحورمشم هل دقت هبف تحالص لاون
 ل ا
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 همدآ نالوا داتیا هدنعنص ره لوقیبع هلوا رروئک هلع هنیعب و یشیا یبدروک

 لوالابابلانم ال لمنو نالف لمن لا : رد هنسانعم كليا قلیموق هدننزو لج
 لوالابابلانم الف رجلا ىف لمن لاقب : رد هنسانعم قمقج هجاغاو ماذا عبارلا و ||

 لاق : ردهنسانعم كليا قلیوق یخد و هلرسک كنهرمه ( لامالا ) دعص اذا |
 ةلع هيف لاقب : رد هنسانعم غورد و بذک هليحف كنون ( للا ) ماذا نالف لما ||

 سرفلابلاق ردندساعم ردقراپ نالوا هجراو هنس رب نلیو كغنرط ندرب ینیدلو |

 یک هجرق هدعب بودیا روهظ هلا شیش هجر و هلابلا و قارثحا یک شتآ
 جورخ ندنرازغا كرارمطقیقد هکردارغص ولتدح یبس روابای بوبروب هفارطا |[

 بوبلوا ساتم هدنرللخاد كهرش رهاظ ندنتفاطل تادش و ندنن دح بودا

 یرژکا ردموسص هرزواقلوا دحاو یش تلع کیا 3 هدهببط بتک رروا هرسیط ۱

 رل هرثب 4هسبا قوب تدش و تادح كب هدا رفص 91 ردنا تدعح هدنلنح تكناسنا ۱

 ن ر ةا داو طلع کو روئلوا ريبعت یغرصا و كحربس هدنسکرت هرشط |

 ریبعت یساوب كبتسوک و یساوب هجرق اکا رولوا حرقنم بوبوا یکیماوب هجرق |
 ةايحو ردموسم یعاونا هلرلعما هبطر و هبعاس و هیسرواج هدهیبط بتک روئلوا

 (ةلملا ) ردنداصا یراصنالا ذاعم نب ر"اع هلغوا و ردموقرم یسهیفر هدناویطا

 نالوازم لا مارآهدرب رب اعطق ندنتفخ هدننزو یرکس ( یلفلا و ) هدننزو همظعم

 لعفت ( لفتلا ) ناکم ىف "رفتستال تناك اذا لغو ةلغع ةأرما لاق روند هنوئاخ
 لغ لاق : رد هنسانعم قمانبوا شقح شریک بوانبق یک هجرق سا هدننزو

 قعشو وا وضع رب هلنبتصف ( لفلا ) ضعب یف مهنصعب لخد واوک "روح اذا موفلا

 بونامربط هحاغا و تردخ اذا عبارلا بابلا نم الب هدب تان لاق : رد هثسانعم

 هماب و لم ( لفلا ) دعص اذا ربا ف لن لات : رد هنسانعم قمقچ

 هدرح دوحای هما شمل زای و فرم یا لغم بوت لاق روند ههنسن شلروآ

 اکا ہدلئاوا رک ی تقابس روند هبوتکم ولیزاب قیص و هدرخ یک هجرق

 مرکم (لفلا ) طلا براقتموا بوتکم یا لغم قرو لاقب یدبا رونید رابغ

 هدسننزو هفرغ ( هللا ) روند هبونکم ولبزاپ قبص و هدرخ یخد و هدننز
 وصر هدنرف هنیدم هدننزو یزج (dé) وند هنسایقب وص ناف هد

 نی نر هی

 | ( لا ) قذاحوا هلعالا اش یربال عباصالا فیفخ یا لم لجر لاقب رونید /

 تاپ یو ا هغالثح نالوا هدنغان رط لنز هباد شعب هل و بذک یا

 : ید لمن ردیعسا هرای هنوکرب ردا روهظ هدنبنج كناسنا و هرفاحف قش یا هلم |
 | ادتبا هکرونید هرلیلوپس هدرخ هنوک رب رولوا ضراع هبیناسنا ندب كلذک راربد

 | هکوب ردیحا ېک ررصا هجرق و ردا نایرس و ریس هنفارطا یک هجرق و روهظ |



er 4 
 ۱ یوم 76۲ تو و

 | هسادهاینعب هژادعا#ب لکنی یارمش لکنل هنا لاقپ هنم و رونید هثبخ قجهئلوا
 ندشنآلوف یلع ردلاکنا یمج روید هبیفاقوب ولئدش و ردتبوفع و لیکنت رادم
 [ اجو الان ايدل نا ] ین لوف هنمو حراشنا لاق رونید هبىغاقوب نالوا
 | نروس لزام لوفیع هنک تآ هنوکرب لکنو را نم دیف وا دیدشلا دیفلا لکنلاف
 قالطا هنیرومد كمال و ېک شبش و همراطنف رونبد هک یرلفدنللوف كرافالوا
 رثاس هدننزو هفرغ ( ةلکنلا ) رونلواقالطا هرالوب و ردبا طبنع ینآ هکروئلوا
 لک هلا هامر برعلا لوفت و یدنلوا رکذ هکر وند هب هیښکشا قحه4وا تربع

 (لکلا) هلواتربعرادم هسان هکنونسلبا راتفرک هتبوقعرب ینآ ینعب ه هلکنب اب یا

 ید ینجوارب هرکسندفدلغب هنسیغاشا كنهغوف كوب هکرونید هبیا لوش هلنینعف
 لادح و كنج و دنمروز و رداېبو رارید ید جانع اکا رلرلغب هنجاغا كنهغوف
 یا لکنوه لاقب روئلوا قالطا هروالد نالوا دیعم و "یدبم و برج هدنصوصخ
 هنم و رونلوا قالطا هدهتآ نالوا فصنم هلفصو وب و دیعم "یدبم ب"رحم "یوق
 نایلوا تسسورتاف الصادیعم و ؟یدبم [لکنلا ىلع لکنلا بح هلا نا ] تیدحا

 | لصبف هرکصندکدلیا اداینرب كداهج و ارغ الثم رونلواقالطا همدآ رویغ و مدغم
 ۱ نالوا داقنمو بدوم دوخاب نالوا هدنفس و و ردبا تردابم یغد هنر بویمرو
 | ( لاکنالا ) رونید هنتلا هكا هدننزو ربنم ( لكلا ) رونلوا قالطا هدهتآ
 دا ثيدحلا هنمو هعفد اذا هلکنا لاق : رد هنسانعم كلنا عفد هل رسک كنه مه

 ققروق ( لكانلا ) هیلعتعفواع عفدنال یا [ لکت ال ىلا هللا ةرخم رضم ]
 هبقوف یا ( لنبکن ) نابج فیعنم یا لکان لجر لاقب روند همدآ فیعض و
 ۱ ناوتانو فیعس هدننزو دهده ( لنلنلا ) ردناذ رب ندیاعتا هدننزو جریغس هلا

۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 و ھو یھی ا

^ 

 نیت

 تی
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 ] روند «هجعرق هلی اضعبو هلئوکس كيمو یصف كنون ( لغلا ) رونید هک
 ۱ هزوک نا تحراش هلیرمسک كنون ردلاع یعجج رده یدرفم رارید روم هدیسراف
 ۱ ردذوخام ندنسانعم تکرحهدام ویو ردلماش هناثنا ورکذ هلفلوا هیدح و ءات هد

 . لا ةريثك یا ةلغ ضرا لاقب روند هرب ولهجرق هدشنزو هخز ( ةلغلا ۱
 للا هتناصادق ناک اذالوغع ماعط لاقب روند ههنسن شعثوا هعرق ( لوما

 هدننزو هنیفس ( ةلبثلا و ) هلنوکس كم و ینال تاکرح كنون ( ةا )
 ۱ ( لحلاو لمانلاو ) هدننزو" فنك ( لغلا ) هنسانعم هبت رونید هفلیوق

 | هبیوف هدننزو دادش ( لاغلاو ) هدننزو رهنم ( لفلا و ) هدننزو نسح
 | هدننزوفتک ( لغو ) مانیا لانو لیمو لغمو لمان و لمت لجر لاقب رونید

 ۱ دولوا فصو هتآ نالوا هکرما ربنک بوبللا مارآ هدرپ رب ندنطاشن و شبنج
 . هلفلواتسدهرهچ تیافب هکرونید همدآ لوش و ناکم یف رقتسیال یا لمن سرف لاقب

 ۱ ۰ ییدروک

۳ 



۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ( لکنلا و RTE هفرغ ( ةلکشلا و ) هدننزو باح ( لاكنلا ) هلبقاع
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 | جیرشنثراح ردکعد یجدا لقنیبهنسنر هدننزو دادش (لافنلا) دحا ربغ نم |

 ردرلئدح نولاقنلا مرک نب سیفن و رکب یبانبنیسحو دجمندجا و دیزپ نیاماسبو
 رش ن ثراح هلج زا رایدنلوا فیص ون لغو هدنلعف لقن هنوک رب یر ره

 هلا لاقن همنا لقن هب یدهم نب نجرلا دہع ی هلاس رلا باتک ندیعفاش ماما لی

 هنماق قابا کسا هدننزو دعقم ( لقنلا ) ردئدحم دیبع نب لقا و یدلوا ا
 اھ طابا تراصو ۰ وبشا كرعاش مان تیک هک لقنم لوش و یدنلوا رکذ هکر رونید

 و كنب رهوح ردهلبعع كيم ردعقاو هدننب + لقنملا ةوفطاب ی"وسو * ¿ نیرالاک

 هدمدآ نروا « همای هنباق قاب هلا هلیقن هلق كيمو رداد یس ت ېک ی

 7 ETN طرف یرلهرد كنهکم انعم سپ روند هشت هکردیعج كنهرا
 د وحای رولوا هدن رب دقن هوقح وڏ هوقح سپ ردناسکب هدیآ یفاحو صعنتم هلغل وا

 هغالئوا رکید ناثلوا لقن هرکص ندکدنکود یرلت وا كتير كغالتوا هوفح

 ۱ اهسفتس البن و اللع برمشت ناوه و الاقن لبالا تبرش لاقب روند هکمحا هنیراشاب |

۱ 
۱ 
| 

 رد واسم هدقلوا زرسنوآ و ولقلت وا تعب ردناسکب یرلاعم عیچ میج .am رود [

 لقاونو نینطاقب اوسیل یا ةلقا مه لاقب رونید هب هفناط لوا رعوک ( قالا 5
 ثداوح ندبا لیوح و لقن هلاح ندلاح یناسنا هکر ولوا رغم ید ن

 ىلا لاح نم لقتت قلا هاون یارهدلا لقاون هتباصا لاقب ردن رابع ندنامز بئاولو

 هحرحدهلبا هثلثمیا (ةلثقنلا ) رونید هبامرخسنح ر هدننزو ءابصنا ( ءالفنالا ) لاح
 قاربط هلکعرو هرهیروس یتغایا هکرونید هنسع رو كمدآ هدروخاسو ریپ هدننزو

 ( لوكتلا ) هیشم ىف بارتلارپنب میشلا ةيشمیهو ةلئغنلا ىش لاقب هلوارریواص |
 قملنش بوبلیا مادقا هلکلیا هشيدنا و فوخ ندهنسن ر هدشننزو موش |
 عبارلاو لوالاو یناثلا باسبلا نم الوكت لكن و هنع لكن لاقي : رد هنسانعم |

 تربعو فوخ رادم هرلراس همدار هدننزو لیعفت ( لیکنتلا ) نبحو صكت اذا
 ندهنسن نالوا یسهدرکگلوبق كمدارب لوقع :ردهنسانعم كعا شيا رب قحەلوا

 هاح وا هربغ رذح اعینص هب عنص اذا اب الق لکن لا : رد هثسانعم كجا فرطر

 ولرد هن رولوا تربع زادم هرازاس هکر ونبد هتوقع و ریحکشا هدننزو دعقم

 هلرپغ هب تلکناموه و الکنمو ةلكن و مهل الکت هلعج لاقب نوسلوا هنسرولواو
 لکش ( لكنلا ) هنسانعم رخص روند هبابق هدننزو دعقم لکنم و ناک اماتناک
 |" نرم الکن لحرلا لکن لاش : ری هن ماتم تلف لوق اتو همکشا هدننزو
 ۱ تبوقعو هجکشا هلیسیدنکهبرمسک كنون ( لکا ) لاکنلالبق اذا اذا عبرلا بابلا

۸ 

| 

۱ 
۱ 

E 

: 



۱۳ 

 | لاش رونید هبهیحارخ لاوما نالوا لوفثم هبهیرق رب ندهبرف رب ( لفاوئلا )
 | رخآ موف ندموف ربو ةبرف ىلا ةيرق نم لقت قلا ةجرخالا یا لقاونلا تعسف
 | ( لافثلاو ) هدننزو بارم ( لاغثلا ) رونبد هنفلخ هلببق ندبا لفن هنف رط
 | بولآ كياچ ندرب یفیدصب ینرلفابا هدنزو لئاقم ( لفاتلاو ) هدننزو دادش
 ماوفلا لفن عبر یا لفانم و لاقل و لاقنم سرف لاغ روید هنآ نات

 | لفن ةعربس ىا ليفت وذ سرف لاقب رونبد هغمالفان تآ هلبضف كنون ( لبقنلا )
 لیفن لجر لاقب زساه روند لیفن و ردهلبقن یننوم رونبد همدآ بیر و مماوفلا
 ۲ نالک بوقآ هرب قدماي ندرب شغناب رومی و لیفنو ليقن ةأرما و بيرغ یا

 ولردرب و اهربغ ىلا ةروطع شرا نم ءاج اذا لیفن لبس لاقب روند هنیوص ليس |
 هلعاتفم ( ةلفانلا ) ردکعرو قرهلآ زبت زبت یرلعدآ دارم هکرونبد هشیورو

 هللا كل لوق ىلع كعروب قر۵بللقن تآ هدننزو لاتف ( لاقتلاو ) هدننزو
 لقن عرسا اذا الان و ةلقانم سرفلا لقال لاقب ردهنسانعم كعرو هدننيب نیکشا

 لاش ردهنسانعم كليا یدرفال هبوانلاب رامدمهو بیا و ودعلا نیب راسوا ماوقلا

 لوش هدننزو هندحم ( ةلقنلا ) رخالا ىلا دحاو "لک ثآدح اذا ثيدحلا هلقا |
 هجا هجا یک راز نالوا هرزوا كیک هدنتلآ كتا هکرونید هشغیراب شاب

 ابم لقت قلا یهو ةلقنم ةحش هتاصا لا هلوا لقنتم و رهاظ رلکک هدرخ ۲

 هدننزوهلحم ( ةلقنلا ) معلا نود مظعلایلع نوکت روشق یه و ماظعلا شارف |
 ةنلوب غاط هدننزو دعقم ( لقنلا ) ةلحرم یا ةلقنما رس لوقت رديفدارعو |

 قنرب هدننزو هنیفس ( ةلیقثلا ) رونید .هجوباب یکسا و هبهمزج یا و رونید |
 هننابط هود شعربب و رونید ههنی و هبمای نالیروا هحوباب قترپ و هبهمزج |

 | هحءرف هدوزاب دضعلا ةلبقن و ردلیقن و لیاقن یمج رونید ههمای ندیرد نالیروآ
 یلد و هلرسک كنءهرمه ( لافنالا ) رونبد هننا قلاب نالوا هدرب نانلوا رییعت

 اذا لعنلا و فخا تلقنا لوقت ردهنسانعم كليا تم بوباع یباق قایا قترب |

 ینعع فلا تلقن لوقت ردهنسانعم لاقنا هدننزو لیعفت ( لیقتتلا ) هنیلصا |
 ۱ تعم“ لوقت روند هنسیدلغاج كنبوص لبس ناقا ندهرد ږټاغف ( ةلقنلا ) هتلقت |

 هلا زاوآ دنلب هنبرب یرب هل نیتحتف ( لقنلا ) هلیس توص یا یداولا ةلقن
 رونید هرلشاط و روند هکلی شلروک هقوا رخآ بولیراقبج ندقوا رب و بص | ۱ ىف مالکلا ةعجارح یه و امهلقن تعم لوقت روتبد هکمردنود زوس یلقلوشرق |

 | ( لافتلا ) رولوا ضراع هننابط كنهود هکرديسا تلع رب و ردهلقن یدرفم
 لاقن و هدننزو هرم ردهلقن یدرفم روند هرانرم هصق و یقب هدننزو باتک |

 | ق یدنک قرهیلوا قوس كنهسک رب ییوص كحهجا اینا و ییوص ادتبا یعسق هود
 هن لشاب



 ب دراروناج یجربو روند هرو و هنسانعم رحم رونید هایرد هدننزو
 لاق ردهنسانعم .تادشو رونبد هلاقح كکرا و هنالترص كراو روند هنیرلیرواپ

 ءاطعم یا لفو لجر لاقب رونید همدآ ءاطعلا ریثکو ةدش یا لفو ىف عقو

 ی لفو و الج اباش یا القوت ناو لوقت روند هناوح هزا ربلد و بوخ و

 ناو قحاسم نبا و هورف نبا و هللادبع نبا و هحط نیا و ثراح نب لفوت و هبلعت ۱

 برف الرا لوقت رونید هبهزوط هدننزو هرهوج ( ةلفونلا ) ردرلهباعع هیواعم |
 لغتنا لاقي ردهنسانعم كتسيا هدننزو لاعتفا ( لاغتنالا ) ةحلعم یا ةلفون

 :,لاق ردهنسانعم كلا قلرازبب بولبق یربت ندهنسن ر و هنم هبلط اذا هنم "یثلا |

 ذآ لحرلا لغتنا لاقي ردهنسانعم قلق زام هلفا و هنم قتنا و ارت اذا هنم لفتا |

 لاش ردهنسانعم قلق زامن هلفا ید و هدننزو لعفت ( لغنتلا ) لفاونلا یلص

 قلا تیثغ دیزا ندنرافدلآ كركسع راس و لفاونلا یلص اذا لحرلا لغت |

 ( لیفن ) ةينغلا نما و ذخا اع رثکا ذخا انا هباععا ىلع لفتت لاقب ردهنسانعم /ا

 ندنکوب نویق هدننزو ه"رهوح ( ةيلفونلا ) ردیسا لحر ر هدننزو ریز |

 (لقنلا) رلرتروا هنیرلشاب برع ناوسن هکردوتروا هلرد و هدنلکش را نفوط ۱

 ردهنسانعم كمروچوک هری رخآ رب ندنرب ییهنسن رب هلنوکس كفاق و یصق كنون
 هتسم و هبهمرج یکسا لقن و هلاوح اذا لوالا بابل نم القن *یفلا لقن لاقب |

 رولک لاقن و لاقنا یعجج ردتغل هددلنینعف و هلرسک كنو رونید هحوباب یکسا و |

 رولوا ردصم و قلخ یا لقن لعن و لقن فخ ینا ءاج لوقت هلیرسک كنون |
 هنسانعم قمروا همای ندیرد هننابط نالوا حورجم بوبقرشاط ندشاط كنهود |

 یوباب دوحای ییهمرج شلوا هدوسرف و هتعقر اذا ربعبلا فخ تلق لوقت
 هتحلصا اذا لعنلا وا فا تلقن لوقت ردهنسانعم كليا حالصا و تمّم بواب |

 ترشع لقنو هنعقر اذا بوثلا تلقن لوقن ردهنسانعم قماع یاولا قترب و |

 موعضم یون اضعب و ردنرابع ندلاون نانلوا لوانت هنیرزوا هکر وند هنسهزم
 بارشلایلع هب لقنتام وه و لقنلاب اوهکفن لاقب رداطخ سهمت لوق ىلع رولوا |
 لبالا تلقن لوقت ردهنسانعم قمردشلآ هکمحا وص هنیراشاب یدنک یرلهود و |

 كجوک هرب رب ندرب رب هدننزو لاعتفا ( لاقتنالا ) الاف برفت ابلعح اذا |

 هکجوک ردسا ندلافتن هدننزو هفرغ ( ةلقنلا ) لقتناف هلقن لاقي ردهنسانعم |

 شرع لاقب روید هفلبقوت و لاال یا نا اومسسا لا را و
 یراق شلماشخا هدنوا یسانا هلرسک كنون ( ةلقنلا ) ةميقلاب یا ةلقنلاب م

 شلاق هروجهم هحمیوا بویلیا بیغر هنجورت هک رر یدنل ول هکرونید هزبق |
 اهرکل بطخال و تکرت قلا ةأرملا یه و ةلقن بطخ االف تعس لوقب وا ]۱



 ات فا
 فر

 فن دولولا لغل لاش ردفلوا زبح و هدارمارح دارم هکردهنسانعم یقئوا دساف

 ( لغشلاو ) هلبوكس كنبف و ىس كنون ( لفثلا ) دسف اذا سماا بابلا نم
 یرلژم رونبد هبهدازمارحو هبانز دلو هدنزو رپما ( لیفثلاو ) هدنزر فثک
 ةيلزل یا ةلسبن و ةلعن و ةلغل ةبراج و لیفت و لغئو لفل مالغ لاقي ردهلاه
 | دونز ( لوبغتلا ) ردندحم لیفت نی كلام ردنداسا هدشزو ریز ( لیفت )
 | كوبلسو یربا هدننزو مدعم ( لدفثلا ) ردبرلعا كوا رب و كشوف رب هدننزو
 | (لضغنلا) مو منع ىف ةيخرتسم ىا سأرلا لدغنم لحر لاق روند ههدآ یلداب

 | || یا لغت نوذر لاغب روند هبهناد مآ شابا هدشزو رفعح هلا هیچ دانم

 | روئلوا ریبعت ینلعوط هکرونبد هنهنف لام هلبخف كناف و كنو ( لغئلا ) لبق
 ۱ هششخو ةهنغ ىا الغا یزاغلا باصا لا ىدنلوا قالطا نوهخبدلوا ىهلا ءاطع

 | | لفلو هلرسك كنون رولک لافن و لافنا ىج ةبه یا الفن هاطعا لاقب روئبد

 .] یرلکمچ یراص وبشوخ هکردیسا توا هنوک رب ندرلنوا نالییاب هنالص و قجاج
 1 ندهصک جوا ادتبا كيآ ره هدننزو درم ( لفثلا ) ردنسم یم تآ رولوا
 | رولوا یعنللا و یجشبو یجعدرد هکر لوا قالطا هبهصک جوا نالوا ءرکس
 : ردهنسانعم كمربو تین لام همدآ رب هلیئوکس كناف و ىف كنون ( لفثلا )
 | لا ردهنسانعم كلبا نیم و هایا هاطعا اذا لوالا بابلا نم الفن” لغنلا هلفن لاقت
 از هاطعا اذا هلغ لاقب ردهنسانعم كمربو هبظع همدآ رب و فلح اذا لحرلا لفن

 ۱1 هرکسع مولا ىلع بویللا لوبق یدنک یهنغ لام هاشداب و فورغلا نم ةلف
 | نم كمدآ ربو اوغغام مهل لعج اذا دنجلا مامالا لفن لاقي ردهنسانعم كلبا ضخم

 ۱ ردهنسانعم درب قوغوص و رکذبساک یک هلفا روند هشبا ییدلشبا بوحو رغ
 ۱ تینغلام همدآ رب ید وب هلربسک كنهرمه ( لاغنالا ) درب یا لغت هباسا لاقب

۱ 
۱ 

 هتلاب ینحاغا نوک هسک رب و هایا هاطعا اذا لفنلا هلفنا لاقب ردهنسانعم كمربو
 عطق و ساغلا ذخا اذا لجرلا لفنا لاقب ردهنسانع« تامردب هنسهود بوسک هلا

 تكمربو نینغ لام همدآ رو ید و هدننزو لیعفت ( ليغنتلا ) هلال داتقلا

  لاقب ردهنسانعم كمربو نی همدآ رب و هاتا هاطعا اذا لغنلا لفن لاقب ردهنسانعم

 || لاب ردهنسانعم كلا عفد روذحم و ررض رب ندنرزوا هسک رب و هفلح اذا هلغن

 ۱ ةع یا ةلفا باصا لاقب رونید هتينغ لام ( ةلفانلا ) هنع مفد اذا هنع لقن

 " بوجو ريغ نم وأ ةيطع یا ةينس ةلفن یطعا لاقب رونلوا قالطا هبهبطع و
 ۱ ۱ هرز وا هضبرف اهلقو ةولصلا ةفا هنم و یک لس روند هلع و لعف نانلوا ناسا

 | قالطاهنیدلو كدلو هلفا و یدنلوا قالطا نوجغیدلوا بحاو كلذک بولوا دناز
 ۱ ۳ .( لفونلا ) دلو دلو یا ةلفا 4 لاقب رونلوا ریبعت نوروط هکروتلوا



۳۳۹ 

 هظبلغ یا ٌهلعنم و الهنم اضرا و هلعتم و العنم ملت 2 رولوا تفص و مسا

 ردیطب 7۸ ندی ی ردهدنن زو هشهح رده رعط نب كيلم نبا ) هل یعنوس (

 | دحاسم ( لباعنلا ) ردبسا ىسرف كنبراترضح وطن و ( لاعنلا تاذ )
 یا ( لثعنلا ) رونلوا قالطا هنموق كنهسک ما قسید نب قراط هدننزو

 رونندهمدآ رابتخا و ریپ قجا و روند هن رلت مص كلکرا هدننزو رفعح هلا هنلشم

 هکردیعسا كمدآ رب وللاقص نوزوا و یدبا رولوا هدهنیدم هکردپسا یدوچ رب و
 ک١ رلندا تنامش و توادع هعقولادعب هلغلوا ینالوط یتساحم كنام ترشح
 هدننزو هحرحد ( ةلثعنلا ) ردندح لثعن ن یلعو یدبا راردا اردزا هلییدشت
 : روسد هغلز وغوا و هکلنو و هعج اذا ىشلا لئع لاق ردهنسانعم كمردکر

 یا ةلثعنلا یشع لاق روند همس رو كمدآ هحوق و قج یا ةلثعن هب لاق

 هکبروب كرهریوچ هفرط یکیا ینرلقایا بوجآ ینرلشپآ هلمارخ و اداو شا هیشم
 اجاقم یشع یا لئثعنب وه لاش یک رولآ قاربط بو ر دلاط یرلقایا رونید

 هلیسهینب لعاف سا ( لئعنلا ) رتختلا نم وه و ام فرغب هناک هیمدق باقب و
 : ینرلقایآ بورتآ پا نکررو هکرونید هنآ لوش

 اذا یشلادفع هئاوق قرف ناک اذا لف سرف لاق هلوا رولآ یک رراقح

 هدننزو هجرحد هللا همجعم یاظ ( هل ظعنلا ) لحو نم اهعزنب اناكف اهعفر
 هحو هلوص هغاص و اثیطب و دعي یا لظعنب وه لا ردهتسانعم كلی رغآ رغآ

 اذا لحرلا لظعنب لاق_یک یسیرو رودو نامش ردهنسانعم كروب قرروا

 تفغابد هليعف كنهمحم نیغ و كنون ( لغنلا ) ةرسب و ةنع یشلا ف كيحص نك |

 لغن لاق ردهنسانعم قلوا هاست بو روح هاغعاب قوح یرد هدهتشابنا نکردبا ۱

 لاق ردلهتسم هنسانعم قمزآ رای و غابدلایف دیفاذا عبارلا تانلا نم الغن مدالا

 تلفن لاقب ردلعتسم هنسانعم قلوا دساف ىي كهدآ رب و دسف اذا حرجلا لغن
 "یلعهبلق لغن لوقت ردلهنس هنیانعم قلوا رادننک ینورد كمدار و تعءاس اذا هت

 هدتغابدبیرد غ ابد هلرسک كنهرمه ( لاغنالا ) منو دسفا اذا مپ لغن لاق
 ( ةلغنلا ) هدسفا اذا دالا لغنا لاق : رد هنسانعم كما داسفا و دابرب بود روچ

 لاقب : روند هتغلنغزو و هنکلکروح كنب رد نالوا تغابد ردعآ هدننزو هق

 هزوح دماف روج و قوزو یا هدننزو هحرف ( ةلغنلا ) داسف ىا ةلغن مدالا

 دولوم هلی كنون ( ةلوغنلا ) ةخحز ةريغتم یا ةلغن ةزوج لاق رولوا فيض,

 ( لعنملا ( ردموس ص هدنسهدام هدناپ 2 ماخو ماحلا ضايبلا زواج نآ وه :

 و و روند هنضرا نالوا ظیلغ یغاربط هدننزو هدعقم ( ةلعنلاو ) هدننزو دعقم



 هنبرومد نابس رایج و هتحوز یا هلع علخ لاقب رونلوا قالطا هبهحوز و
 | هدننیاب كفاط مان بطش و رول وا ی وب یشاب هکر دیذآ قلاب سنح ر و روید

 | رببعت لا فرح لعن هکرونبد هرومد نالیقاف هنفابا راوط و ردبدآ هقنالپ رب
 | قطب یباق ایا همدآ رب رولوا ردص۰ لعن و ردهدنرب یشوباب كراوط روئلوا
 | قلا" یزاوط و لاعنلا مھل بهو اذا ثلاثلا بابلا نیم العث مهاعن لاقب هنسانعم
 | قابا مدآ رب هلته ( لعثلا ) لالا اهسبلا اذا ةبادلا لعن لاق ردهنسانعم

 | لمعلا سبلاذا عبارلا بابلا نم الن لجرلا لعن لاقب ردهنسانعم كيك ییاق
 | كيك ییاف قابا هدرلنو هدننزو لاعتفا ( لاعتنالاو ) هدننزو لعفن ( لمنتلا )

 | رفسو ريس هجهدايي لاعتنا و لعثلا سالاذا لعتنا و لحرلا لعنت لاقب ردهنساثعم |
 | رويو كي یغارماع و الجار رفاس اذا ضرالا لحرلا لمتنا لاقب ردهنسانعم كما

 | لعتنا لاق ردهنسانع كجك هدرب یسای وا لوف ىلع ردهنسانعم كکا نیکا هرب |
 | ید وب لربك كنهمه ( لاعنالا ) ابکروا ةظبلغلا ضرالا ف عرز اذا لحرا
 | قابا كمدآ رب و لمللا اهسبلا اذا ةبادلا لنا لاقت ررهنسان« قالد یراوط

 | ( لیعتتلا ) هلاعن ترثک اذا لحرلا لهنا لاقب : ردهنسانع قاوا قوج یرلیاق
 | اذآ ةب"ادلا لعن لا ردهنسانعم قالا ینغایا كراوط ید وب هدننزو لیعفت
 هدوسرف بونشآ یرلنابا كنهود و ردشابا زارکت فوم ینو لعتلا اهسلا |

 سالا اذا ریعبلا لەن لاقي رد4سانع» كءروک بوزود لد ندرد ويد نوساوا |

 | ربغ رونید همدآ نالوا ریثک یرلیاق قیا ( لعانلا ) ینع الل دلج هغخ ۱
 | یا لعا وهف لحرلا لهنا لاش یک معنای و عيا ردلعاف ندلاعنا هرزوا سابق

 | بلص و لعن وذ یا لعا لحر لاش روند ههدآ واشوار ىغا و لاعنلا رک
 هنکشا ناو باص یا لعءا رفاح لاق روناوا قالطا هنغنرط راوط نیت. و
 | ىد وب هدننزو مرکم ( لعنلا ) شدولا راج یا الدا تبار لوقت رونید
 نیثم و كي یغارط و لان وذ یا لهن لحر لات رونید همدآ یون یغایا

 | بهسم هزوک هنناس كحراش رفاطا دیدن یا لم:« سرف لاق .روتید هیهباد |

 یفیدلوب تیابن یسهیکلیب هکرونید هلآ لوش لعنم و ردیسایق ريغ هدرلنوب یک

 | ندلاعنا وب و هبلوا هج *رکد نکل بولوا ضایب یرلیوت هدنرزوا كنغنرط هدرب
 | ریبعت ماخ كرالبق نالوا هرزوا یرلقنرط كنآ لاا لوق ىلع ردلومفم مسا |

 تنهیللیپ لصالا ردترابع ندن لوا ضابب زواحمت* ندقلنمای ةر ج ناتلوا
 لوا و لاغنا هنسلوا ضاب كرالق نالوا هرزوا کیک قشآ یغیدشواق هغنرط "

 . [ لجر وا اذک دی لعنم سرف لاقب روند لحرلا وا ديلا لعنم هت آ نالوا هدتفص

 . | لاعنالا وا ردتسپ ملو ضای هغاسرا ریخأم ىف ناك اذا نیاحرلا وا نیدیلا وا اذك |
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 لوقت رونلوا هانک ندهنسن هجن رح هلا لطان و لایکم یا لطأن و لطا و رج |

 د وب هدننزو لقیص ( لطیثلآ ) ریسب ینعی «یشب یا لطانب هنم ترفظام |
 لاق روید همدا تنطف بحاص و كرز نالوا ندناهد و روید هنسهناع بارش |

 لیوطلا كفلوم رونید هناویح و ناسنا نوزوا یرکذ و هاد یا لطب لحر |
 تفآ و هندانعم واد روند ههغوق و رده رابعا. دارفا یدارا هدنناوئع ربک اذلا

 یتسهریش بوقص یزوا ینعب قت رج هدننزو لتف ( لطثلا ) روند هبهیهاد و
 . اهرمصع اذا لوالا بابلا نم الطن رجلا لطن لاق : ردهنسانعم قلآ یتیارمش و

 لاش : ردهنسانعم تکود وص هحزا هحزآ خوبطم هلا هودا هنشاپ كنهتسخ و

 هملع هیص  زوک ىف ةبودالاب خوبطلا ءالا لعح اذا لوطتلاب لیلعلا سار لطن

 هکرونید هیوص نالوا خوبطم هلا هودا هدننزو روبص ( لوطنلا ) البلق البلق
 | هساصوب كيارش هلرسک كنون ( لطنلا ) رلرکود هرزوا یساضعا كنهتسخ
 هد دنزو هعرح ( ةلطنلا ) بارشلا ةراثخ یا لطثلا هاقس لاق روند
 ٠ ةعرج یا ةلطن ندلا قم لاقب رونید هیوص محا رب و مدوب رب هکر دیفدارم و
 | ( ءالطثلا ) رونید ههنسن هحرادقم رب نالبراقج ندنغا كمولط هللا لا و
 هحرادقم ر ندمولط هدننزو لاعتفا ( لاطتنالا ) روند هبهیهاد هدننزو ءار

 (,لطافلا ) اریسپ هنمبص اذا قرلا نم لا لاس همان ق
 ( ةلطنالا ) هنسانعم مصاعم روند هرلبارش و هراهربش شلقیص ےل ق كم

 ( لعتنا ) یهاودلاب یا ةلطنالاب هامر لاق رونید هنافآ و یهاود هدننزو هبوجا

 4 هنسن كحهدبا ظفح ندقفقوط قالبح هر یغابا هلنوکس كنبع و یصف كنون

 هنعاونا رلرید رازفا یاب هدیسراف رونلوا ریبعت شوباپ و یاق قایا هکرونید
 هک راکدند نیلا هدیکرت و لری هنراقایا بوکید هنوک رب هدلحم ره ردلماش

 ردنغل د هلعن هلباه و ردثنوم یسهلک لعن و ردیفرحم نیلعن رولیک هدقلروماچ |
 نیسح ندنن دحم و ردهیندحو ءاه یهدهلعن ارهاظ هلرسک كنون روک لاعن یعجج |

 هناع لاعن نویلاعتلا ام دود نب “لع وا و دج نب قعسا و هملط نب دجا يا
 لعن هفیسل لاقب روند هنرومد نانلوا ریبعت كالبد كننق مق لعن و ردرلیوستم |

 تان هکروتید هر رو و كب قالرب یزالقج و هدغ لفسا ف نوکت ةددح یا |
 اهاصح قربي اہم ةظياغ ةءطق یه و ضرالا نم العذ اوکلس لاقي هلوا نعروتس

 تنک ام لاق هلوا ردا لاعا سک ره هکروند همدا راسکاخ و لبلد و تشالو |
 هکر رد هرکس نالبراص هنبرمط ناک هشوک و ضرالا اط ها اطوا البلث يا

 لاق روند +یرد یرلغدراص هنسهقرا نوت كناک لوق ىلع روئلوا رببعت عاز _

 ۵5 سوقلا رهظ ىلع دلح وا انس رهظ ىلع سالب بقع یا لعن 4هسوقل
3 



i ah EHED 

OA ۱۱۹ 
 ی

 | بارحم ( لاصتلا ) ردیدآ عموم رب هلي كداس و كيم ( ةبلسالا ) هلسن
 لسرا لاقب + روئید هرکسع نالوا لبلق ندرکسع یراوس رادفم زوبحوا هدننزو
 | كةم دامو كنون ( لالا ) بنغلا نم "لفا اشیح یا الاصنء مع

 لاقب : ردهنسانعم یفلوا لاجب و نویز بولیروب تیافب ناوبح و نام: هلیعق
 | كنهرمه ( لانعئالا ) بعت و ابعا و لزه اذا مبارلا بابلا نم الطن ريحا ناست |

 لوفت : ردهنسانعم كلءا باتو نوز بورو كب یناویح و ناسنا هبرمسک
 (هلطن) ردیدآ عومرب هدننزو لطف (لضن) هتبعنا و هنلزهااذا ریعبلا تلصنا

 ۱ نب ةلصلو دیبع نهلضنو جدخ نب ةلطن و هلضن نی نامن ردندیماسا هدننزو هرج

 | تفاض دبع نب مشاه هلطن وباو ردرلهاصج نعام ناو رع ناو فیرط
 | (لاضیئلاو) هدننزو لاتق ( لاضنلاو ) هدننزو هلعاف. ( ةلنمانملا ] هدیسهبنک |

 اللضن و ةلصانم هلضا لاقب : ردهنسانعم قرا یفوا رلزادنارب هر. ار لایق
 ۱ | هلا هما دوخاب هاب رذع ندنفرط هسک رب و یعرلا یف هاراب اذا الان و

 ۳  (لضنلا ) عقاد اذا هنع لنماث لاقب : ردهنسانعم كالا روذحم و ررش عفد ندنآ
 : ررلمعنسم هدهبلاغم باب ردهنسانعم مع ییصح هدقثراپ قوا هدنزو لصف

 | هدننزو لعفن .( لصنتلا ) هتقبس اذا لوالا بابلا نم المن هتانعاف هتلصا لوقت |

 | هلطتنا و هلع لاقي. : ردهنسانعم كليا جارخا هدننزو لاعتفا ( لاضتنالاو ) |
 | هود و هراتخا اذا هنم لنستنا لا : ردهتسانعم كلبدنروا لاضتنا و هحرخا اذا

 | تمر اذا لبالا تلضتنا لاقي : ردهنسانعم كروب قرهآ "بولاص یرلاوق |
 اذا موقلا لضتنا لاقب : ردهنسانع كلبا رخافت هنبرب ىرب و ريسلا ىف میيدب

 | لاق ردتسانعم هیهادو تفآ هدننزو جرز هلا هرمه ( لضانلا ) اورخاش

 كنسهناد مزوا هلیئوکس كناط و یصف كنون ( لطالا ) ةيهاد یا لضعثت هباصا

 نم قرا وه لاش رونلوا ریبعت راز هکرونید هغوبق هجا نالوا هرزوا یزوا
 | یروق شیالسا نوجا بارش و رعشقلا نم بنعلا مط ىلع ام وه و لطالا "

 | هلغنالصا بوبوق وص رارکت هرکس ندقدنلآ یسهریش بوقص ادتبا كمزوا
 | و لطالا نم هافتس لاقب رولوا ظیلغ و راذکم هکرونبد هبهربش نالوا لصاح |

 ] ببزلا عقن اذا ینمی یالسلا دعب بیزلا عیقن نم عفربام وه و"یالسلا نم هتتسپ
 ((لطاتلا) لطنلا وهف ةياث هبلع بص اذاف قالسلا وه هتراصع نم مفریام لّواف

 |[ یاقس لوقت رونید هیورشم یسهلوقم هدابو دوس و وص ےجا رب هدننزو لطاع 8
 | روید ههیق نالف هدنند_كنسهنا بارش و ةعرح یا هریغ و ءالا نم الطا

 | هنسهنا كيارمشو هنسانعم رجن رونید هبارش و ةف یا لطان لطیتلا ىنام لاقي
 نم لطا هدنع لاقب ردتغل هدهلا هنکأم مه و هدا خفق كناط هدنوب و روند
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 كلنا جارخا اقلطم لاصناو هنع لصنلا لازا اذا هلصنو میسلا لصنا لاقب رولوا ۱
 هدننزو دوعف ( لوصنلا ) هنحرخا اذا هنم هنلصنا لوقت ردلعتسم هنسانعم |

 الوصنیحللا تلصن لاقب :رد هنسانعم قلوا لئاز کنر بولیریص یهو كلافص
 ثكنسمهلوقم یرآ و برفعو نالیو باضلانم تحرخاذا ثلاثلاو لوالا بابلا نم

 تلصت لاقب : رد هنسانعم قلوا فرط رب و لئاز یعسو یسهنکیآ كرب ینیدقوص

 قمج بوبوق ندنرب ىفنرط كراوطو امهرثا لازو امهم” جرخاذا ة4لاو ةعسللا

 لئاز یهو ( لصانلا ) هعضوم نم جرخاذارفالا لصن لاقب : رد هنسانعم
 (ةلوصنالا) ردصاخ فصو و و اباضخلازاذا لصانةيل لاقب رونبد هلاقص شالوا

 ندنکلیس"ا كناوه دوخاب هنکعج نالوا هدنغوهق كنتوا یدک هدنزو کوا
 كنتوا یدک ا كناوه ) لاصتتسالا ) روند هنتوا یدکی لیناق بوروق

 لیصانا هلعح اذا ءافسلا رطا لصتتسا لا : رد هنسانعم قلق هلوصنا ینرلقعلف
 یتیراقسلفكنئوا یدکو هحرغتا اذا *یفلا لستتسا لاقب : رد هنسانعم جارخاو
 ءافسلا فیهلا لصنتسا لاق : رد هنسانعم كکود بورواص راکزور یتغاشب و

 هلکن ۲ هکروندهشاط نوزوا ردق نوشراربهدننزو ریما ( لیصتلا ) هطقسا اذا

 كاب شلزمعو رود دهنغامط كن زغاكلاويحو كناسناو یک ىلا كندرونلواقدهندسن
 روتدهلصفم نالوا ءدرب ینیدشواتتشاب هلا نو ندنتنلا در هکحو رونبد هبادغب

 كنوركراوطو نيبحملا تحس سأرلاو قنعلا نیبام لصقم وهو هلیصن برض لاقب
 ساقرونبد ه هاب و روندهدناز ۹ نالوا هدنا ون حج رفو روند هنحوا كن رغاو

 لابنم ( لاصتلاو ) هدننزو لیدنم ( لیصالا ) روند هثسهبن كشاب و هنسانعم
 هلداصویم ( لصنلا ) رونندهشاطیرلکدید لیصن ناناوا رکذ هدرلنو هدننزو
 رب هدننزو لعفت ( لصفتلا ) روند هجلق هدننزو مرکم ( لصللاو ) هلی
 نالف لا لصنت لاش : رد هنسانعم قلوا همذلا ىر هلغقج بولبریص ندهانک

 تیم هنیعضت نسانعم رادتعا .ینیدنلهلص هل یلا هداروم اتو جرخ اذا ها 0
 رب و هحرخا اذا "یفلا لصنت لاقب : رد هنسانعم قمرقح یهنسن ر لصتتو رد |

 رو مریض اذا "یشلا لصتت لاقت ۰ رد هنسانعم تكلددن روا ندنحا هل راس یبهنسن ۱

 ذخااذا انالف لصنت لاقب : رد هنسانعم قملآ هلجلاب ینرلهنسن نالوا ییوصتم كءدآ /
 هح وئفم همه لاو هدمنزو نسل الا لصتم دوحای (ةنسالا لصنم) هعم یش لک |

 هلتیسانموب ردکءدیج راقح یراهرحو یراترتندقواو ندقارزم هللا هددشم مالو |

 یلاتقوكنحهدنلولح روم ءام ارز يدما رونلوا قالطاهنیآ بجرهدنیلهاج نامز
 ریشیا لالاواةنسالالصنم لحدقلاقب یدبارلردالیطعتی هل او تالآ هلاریخات ولت _

 ءاغسلا لتا لاق ۰ رد هنسانعمقمقج ی رافعلفكنت وا یدک دنن زو لاعتفا(لاصتنالا)بحر
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 ( ةلشنلا ) رونید هوس شارفج لوا كا ندوبق و قیقرلا فیفلا فبسلاب یا
 | دففن یاروا نکرولآ تسدبا هکر وند هنعوم مئاخ هدقمرب هلیصف كنبنو كهم

 ارز یدلبا مهو هکلبا رک ذ هلباونع ثیدحلا فو یفوب یرهوج ردببعسم كلیا
 رکبییا ثیدحیو هدهباجنربثا نبا هکرید حراش ردندنسهلمج یمالک نیعبا شعب لوا

 قو یغد هدساسا كلذک ردشلبا مسر هلیئرابع ةاشنلاب كيلع هنوضو ف لحرل لاق
 | رومد یرکدبد شکینخم هدننزو بارحم ( لاشنلا ) ردموسرم هلنرابع ثیدملا
 رانه رونبد ید لشنم اک او راررفح بوکح ثا ندهرص هلکنآ هکر ونبد هلآ

 معلا اب لشنب ةدیدح وهو لشنملاو لاشنلاب ردفلانم معلا لشن لاقب هدننزو
 همدآرب هدننزو لیعف ( لبشثثلا ) ردبعما یسرف كنهواعم نیرج لاشنم و ابنم
 | ردهنسانعم كمردب لیشن هحرادقم رب لصالاقردلمنسم هنسانعم كمردیل اهوهق
 نکیاراوءاففرو مدم هدننزودا دش ) لاشنلا ( هفلس یا تفیصلشن لوقت هنعو

 زسنوس نالوا ردبا لکا بوناب یسهچراب كما هبءرجت هجزکلای بوبقاب هرلنآ

 یرببعت لاشن هرارط و رابع یجی راپ هسیک هدماش ارهاظ هناصعا نود هلک ابف
 قوا هابنوکس هلراداص و یصف كنون ( نالصنلاو لصنلا ) ردنوخأم ندنو
 | سلفا رولک لصنا یمج رونید هنسواما قاح و مق و رونید هننرم قارّرم و

 ۱ یا لپسشنلاب هبرش لاقب روشلوا ریعن علف یچماق هکر ونید هجلف فیفخو هاو

 | كنوا یرلکدید ینوا یدک و رولک لوصن و هلرسک كنون رولک لاصن و یک
 ۱ ردهلیمادنآ راسو شاق و قلوقو زوک هلی سا زحا تا رود هشاب و روند زی لق

 رونبد هرب یرموب نالوا هدافق و هبفام میمج سأرلا وهو هلصن باصا لاقب
 یکنرم نالوا هدنراشاب كنعسف تآ و هود ضعب و هتودحمق یا هلصن برض 3

 ندکیا و لوط یا لصن سرفلا و ریعبلا سأرب لاقب رونید هنتلاح قلنوزوا
 بوشلرب یک کرک بوک هنرم قوا رولوا ردصم لصن و رونبد هکلپا شلرقج
 تب اذا لوالا بابلا نم الصت لصنلا ىف مهسلا لصن لاقي ردهنسانعم قعوط
 لصنلا ف هتبلا اذا مهسلا تلصن لوقت ردهنمانعم كمردلرب هنرمت قوا و هيف
 جرخ اذا مهسلا لصن لاقب رولوا "دنع هلفلوا هنسانعم قمغج ندنرمت قوا و
 3 یا همأر لصن برض لاق ردنرابع ندنسهبن كشاب سأرلا لصن و لصتلا نم

 ] لا ردردصلاب فصو هکرونید هنسهلوقم قاح و ق شمقج یسهضبق و هالعا
 ۱ ( لیصتتلاو ) هلرسک كنهرم ( لاصنالا ) هاصن هنع جرخ اذا لصن لوعم
 | لعحاذا هلصن و مهسلا لصنا لاقب ردهنسانعم كمروک نرم هقوا هدننزو لیعفت

 ۱ ۱ دج هلازا یرلباب رولوا د هلغلوا هنسانعم قمرقج ینرع كقوا و الصن هبف

 رولوا
7 

 ےک لا ی و
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 نالسن و رلنیتعف لسنو لسنو EE هتغتناذا هفوص تلسن لوقل رد هناا 3

 یناثلابابلانم انالسنو السنو السن یشالا لسن لاق : رد هنسانعم كمعرو هاتعرس ا

 لاقب روند هیرذو دلو یخدوب هدننزو هنیفس ( ةليسنلا ) عرسا اذا لوالاو
 (لاسنالا) هنسانعم لسع رونید هلبو هنس هلبتفغارجودلو یا ةربثک ةليسن نالغل

 كناویحو دلو اذا دلاولا لسنا لاقب :ردهنسانعم كليا ادب لوده رسک كنهرمه
 و و طقس اذا هب"ادلا قوص لسنا لاق : رد گام كعشود بولیکود یرابوت

 هدنر حوا ینوا قجادغب و هنطقسا اذا قوصلا تلسنا لوقت رولوا یدعتم هدانعم

 نایلصلالسنا لاقب : رد هنسانعم كکود هرکصندکدتبا زاربا ینرلهنسنیکیوت نالوا

 بولکنامز یرلقح هیلواق بوکود ینرلیوتیمسفءودو اهاقلا “م اهزربا اذا هفارطا
 كلبا م"دقنو اهربو لبش نا اهل ناحاذا لبالا تلسنا لاقت : رد هئسانعم قفاچ
 كناویحهدننزو لوصو ( لوسنلا ) مهم"دقن اذا موقلا لسنا لاقب : رد هثدمانعم
 اذا لوالا بابلا نم الوسن فوصلا لسن لاقي : رد هنسانعم تكعشود بویلواق یو

 بووق ندناوبح هدننزو بار ( لاسنلاو ) هدتنزو ریما ( لیسلا ) طقس
 لاسنو هتسانعملئسع روند هلاب لیست و ردهلا اه یرادرقم رونید هرایوت نلیکود

 رولیرواص بوحوا هلغمالوا یزوا هدقدروق هک رونید هنسهلبنس كنتوا قجادغب
 اولسانت لاقی هنسانعم كمهروا بوغوط ندنربیرب لعافت ( لسانتلا )
 روند هدوس ناقح ندریجا لوک هلنیتعف ( لسنلا ) ا ؛ مهضعب لسنا اذا

 (تلشانلا ) علا ةلبلق ىا ةلسانذشف لاقب رولوا فصو هغلیوا e ( ةلسانلا )
 اتیا ةاشار ذخف لاق رونبد هغلب وا نالوا زسملجو زسنا دوب هلا محکم نیش

 :رد هنسانعم قلوا زسناو زتسلج قلبوا هدننزو لوصو ( لوشنلا ) محلا ةبلق |ا
 یحف كنون ( لشنلا ) ةلشان تناك اذا لوالا بابلا نم الوشن هذخف تاشن لاقب |

 لشنلاقی : رد هنسانعم قمرفج بوکجندنرب هلتعرس یهنسنرب هلینوکس كنیشو |
 لشن لاقی : رد هنسانعم كليا عاجو هعررن عرسا اذا لوألا بابلانم الشن يلا |

 لشن لاقي : رد هنسانعم قمرقج تا هبا لا نسهصک ندهرعتو اهعماجاذا ةأرلا
 شعبلادنعو ةفرغمالب هديب ردقلانم هحرخا اذا یناثلاو لوالا بابلانم الشن معلا
 لاقی : رد هنسانعم كم بوریک هلعا یتا بولآ هنلا یوصع شعشپ ر لشن

 عبطهجهداس زن ہچیاوح یناوهیفب مسلانم هیلعام لوانتفاوضع هدییذخا اذا مسلا لشق
 یندوبهدننزولاعتفا (لاشتنالا) لباترپغپ هخطاذا لا لشئ لاقي + زد هتسانعم كما
 ( ليشنلا ) هلشنیعع محلا لشتنالاقب ؛ روان ناتم قم رافچبوکچ هلا لایا ندعو

 لیشنورونند هنا شل قج هبا لا ندکلموج هلیس هبنب لوعغم مسا (لفتنلاو) هدنن زور

 خوبطاا مصللا یا لیشنلا هعطا لاقي رونید هنا هحهداس شقلوا چط ساوه

 بالا ةعاس نبال یا لیسشنلا هاقس لاق روند هدوس شاغاص زوئهو لبا وال

(۸) 
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 | رکسع یبا هدننزو لادج ( لازللا ) لبسلا عبرس بلس یا لو ناکم لاق |
 | لزنب نا وه و لازنلاب اویراح لاقب : روند هكا هبراح بونلت آ بونا ندنرلهود |
 رکسع ییا هدننزو لمافت (-لزانتلا ) اویرانعتیف امهلبخ ىلا امهلبا نم ناقیرفلا |

 نع ا ولو اذا اولزاتت لاش : ردهنسانعم تاهشدبا كن بولت آ بونا ندب رهود

 لار هنر یرب_سراف ییا لسالا ف هکربد حراش او رانعتف مهلیخ ىلا مهبا
 ردنرابع ندفمرغاچ وید مهدبا كنح هحهدایب هدهلبا لوزن ندکتآ یتعب لازا

 ماطف ( لار ) یدلبا ناب هلکشدبا كنح هداب بونا ندنرتآ یرمشحزو |
 دا ربا هئنوم و عج و رکذم و د رغم ردهنسانعم لارا زدما لعف مسا هدنبزو

 ( ةلزملا ) الحار برای لزرا اضعب مهضعب لاق یا لار اوعادت لاقب روئلوا |

 عنو میا ةلزنل پیرق قیرط لاقب : رونید هنبرب قانوق هلبرسک كياز و یصقكيم
 ةجردىا ربمالادنع ةلزم هل لاقب نغلق عجب هدنوب ررلمعنسم هنسانعم هباب و لوزنلا

 هدننزو هما (هلازنلا) راد یا ةيلاع ةلزنم هل لاقب رونلوا قالطا هارس و هناخ و
 لوقت ردهنسانعم كلبا رغس هدننزو هبانک (ةلازنلا) روند هبینم ییدلبالارنا كککرا

 _لاقب "رونلوا یالطا هبهبئا وهیلب و تنح ( ةلزانلا ) رفاسا یا ةلازت لزناتلزام
 "*تاکواو روك نك هدننزو هرم (2زلا) ةديدش یارهلا لّزاون-رم هان هتباصا
 هدیاصالاقب رونید هنتلع ماکز و عرزلا ةبك از ىا هل رز ضرا لاقب رونبدهرپ نالوا

 بابلانم لز لجرلا لز لاقب هنسانعم قماروا هماکز رولوا ردصمو ماکزیا ةلزت
 لزا لاقب : رد هنسانعم كما هرک رب رولوا هرم ءانب ندلوزن و کز اذا عبارلا

 لیزاو ردن"دح لب نب براضم ردندُیماسا هدننزو ریز ( لیزن ) ةَ یا لر

 هایعفویرسک كيازو یععف كنون ( تالزثلا ) ردندحم كلذک ىلكلا دوعسم نب
 شیاسآ و شمارآ و مظتنم یرللاح كموقرپ هدعب ردعج ندنسانعم ءاغوتکرب و یر
 ةماقتسایعیا ممالزن ىلع موقلا تکرتلوقت هنمو یدنلوا لامعتسا هدنسلوا هرزوا

 14 لزانملا نرق ( ردعاش هڪ ردناعرف نبا هلبعف كيم ( لزانم ) مهلاوحا

 E یر تب (لر ) رتهرف رب تیر دا
 ریبعت رکیدب هگرونید هبکوک یدب یریکدید شعن تابن هدننزو سلجم ( لزنلا )
 هناخ و الهنم یا اغبطل الزام اولزن لاعب رونید هنبرب قاوق هدرلارحو رونلوا
 هدننزو دعاسم ( لزاتم ) اراد یا الزنم تبرمش لوقت رونلوا قالطا هرادو

 هلبنوکسكنیسو یصف كنون ( لسنلا ) ردندلاجر *یاسا هدننزو دادش ( لا )
 لاسنایعج رونلوا ریبعت شود لود هکرونید هتبرذو دلوو رونید هقولخو قلخ

  ANرد ۱

| 
۱ 

 ۱ هنسانعم قلق لصاح دلو رولوا ردصم لسنو دلو یا ریثک لست هل لاق رد |
 ۱ کود بوربوق ینرابو كناويحو هدلواذا لوتالا بابلانم السن دل دلولا لسن لاقي |

| ۲ 
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 یرغوط هرب ېک شهفچ هرزوا لابن هزات مدآ ناقج هنیرزوا هلفلوا مالمو |
 لصاح لیحرا ددع زوتوا هدنرب ره كنبرالاد نالوا یوص و رولیصاب پولیکا
 هدنسهدام هکهتن رلربد قاوطا اکا هکرولوا لصاح دوس هنوک ر هدرلنآو رولوا

 یسهزانو لهسم و جرخ ۍراناجلغوص شیکسا بو لب ندنرزوا یدنلوا نایب

 هدننزو دعقم ( لزنلا و ) هدننزو لوعش ( لوزتلا ) ردرثؤم هدعاج تبوقت |
 یناثلا بابلا نم الزام و الوز مبلعو مس لزنو مهلزت لاقب : رد هنسانعم قوق

 یسانعم قوق ردعوضوم هنسانعم تب هروک هنناب درا كفلۇم "لح اذا

 : رد هنسانعم قعوق بولک هیانم جاجح ّهصااخ لوزن و ردزاجم هلیسهقالع موزل ||
 لاقت ۶ رد هنسانعم تكمردنا هدننزو لعفت ( لیزنتلا ) یماوتا اذا موقلالزت لاق

 هدننزو لم ( لزنلاو ) هلرسک كنهرمه ( لازنالا ) الزان هريض اذا البزنت هلو |[
 هننایب هدراصب كفلوم هل زن ینعع الزنم و الازنا هلزنا لاقب : رد هنسانعم ليزا |

 ( لازغتسالا ) ردعا ندنا لازنا و كمردنا اق رفتم هلصردت یهنسنرب لیزت هروک |
 هل ردت هدننزو لعفت ( لزتتلا ) هلزنا نعم هلزئتسا لاقب : رد هتسانعم لازنا |

 ( لزنلا ) ةلهم ىف لزت اذا لحرلا "لزنت لاق * رد هنسانعم كمنا هحزا هخزا

 هئين نوڪا نامهم و الزنم یا اغیطل الزت انلزن لوقت رونید هنبرب قانوق هلنیت
 رولک لازنا یعج هلیئوکس كاز رونید ید لزب رونید هماعط نانلوا راضحا و

 هماعطو قزر ولتکرب و هيلع لزنی نا فیضال عیهام وهو لزنلا هفیضل دعا لاقب
 ششخو ءاطع و : رد هنسانعم هدایز و لضف و هکر و ماعطیا لزنوه لاقب روند

 هدانعم و نولزا یا لز لاق روند هتعاج شوق هر ر و ,: رد هثسانعم

 هنسع بوکوا بولواولتکرب و روک كنيکا شلکا و ردعج ندنراظفل لیزنو لزا
 ردتغل هددلننوکس كباز هدنویو ءاغنو ءاکز و عیروذ یا لزئوذ عرز لاش رونید

 نیک او هماعطشهلوا هئیبن نوعا نامهم هلننوکس كازو یعض كنون ( نزن

 هنسانعم هفطن روثلوا قالطا هبیم و روند هنسلوا ولتکر و روک بوکوا

 هکر وذیا لیزتماعط لاقب روند هماعط ولنکرب یخد و هدننزو ریما ( لیزتلا ر

 و لیزر بوت لات روند هسابل نالوا مات یادنا بویلوا یناصقت و رصق ر
 شلکا یخدو هلنیتعف ( لزل ) هغی یا هل نوه لاقت رونید بد و
 ۳ ردصم و ءاعغو عبر یا لزنود عرز لاقب رونید هنفلداکواو هنکلولتک
 یو عراذا عبارلا بابلانم الو عرزلا لر لاقب هنانعم لع بوکوا كب ا

 ا ( لزنلا ) رطم یا لزئوذ باص-لاش رونلواقالطا هرومب لز

 هيف لزنی یا لزا ناکم لاقب هوا رواینوق قوج 6۱ هکرونید هنیرب قاوف ل
 هل وا نا نامش بوما راو هلغملوا نیتم و كن هکروند هر لوسشوا را
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 ' دعقم ( لدئملا ) روند هرکذ نینم و ب وسلتخیا لدنموه لاق روند هیدآ

 دوع و ردیدآ هدلب ر هدناتسدنه و هنسانعم فخ رواد هکداو ههم رح هد زو

 دوم ید وب هلنبسن یاب ( یلدنلا ) رونید هنسالعا و هنسوبا لوفلع هنجاغا
 | هرهش لدنم لوق ىلع رولوا تبسل هنسفن ةفلابم سب روند هنسسالعا كنجافا
  هلحرم ( هلدنم نا ) رولوا بولم ندنآ یسالعا دوم هکرونید هئلالوا بوسنم

 | هتیراراکتمدخ تفاینتو توعد هلنبتش (لدنلا) یدبا كلمرپ ندبرع كولم هدننزو
 ۱[ ةوعدلا مدخ یا لدل مه لاقب راردبا ماعط لقن و تمدخ هراناممم هکروشد |

 | لقیس و مهرد ( لدینلا و ) هلی كلادو یرسک كلاد و كنون ( نالدينلا )
 هلی كلاد و ىصف كنو و هلن ال تاکرح كلاد و یرمک كنون و هدنرلنزو

 هلا هموعشو هللا هروسکم لاد و یوکس كنهرمه و یرسک كنون ( نالدئنلا و )
 هفلرغآ نالواضراع هرحا وشوا هناسنا هلم كلادو یرسک كنون ( لدشنلا و )
 هّبنش کا لوفلع هنسانعم سوباک رونلوا ریبعت هعصب لآ و هیصب رغآ هکرونید

 هدننزو ربنم ( لدنلا و ) هلبعفو ئرسك كم ( لیدنلا ) رونید هبهنمراع رب
 تانا ھ ستي یذلاوهو لدنلا و ليدنملا ذخ لوقت رونيد هلاتسد كيلیس لا

 ندنسانعم حسو هروکهنناپ كرخآ ضعب و ندنسانعم لقن هروک هنا كحابصم و

 ردلماش هنعوجم كدنېلد نانلوا ریبعت هروج و همرقم و یلواه الاح وب و ردذوخأم
 هنسانعم كيلیس هلا لاټسد هدننزو نکس ( لدنعلاو ) هدنزو لفت ( لادنتلا )
 مدآ رب هدننزو هلقوح ( ةلدونلا ) هب محک اذا لدنمت و لیدنلاب لادن لاقب : رد

 برطنا اذا محشلالدون لاقب : رد هنسانعم قلوا قصراس بویشغاق ندکلربپ كب |

 انخرتسا اذا هاتلصخ تادون لاقب : رد هنسانعم قلوا هلوبلس و قلاص رلهباخ و اربک

 ( لدشنلا ) ردېمسا لحر رو رونبد هنس4۶ ناوسن هدننزو رهوح ( لدونلا ( ۰

 .مسح ما یا لدئن 4 نع لاق : رد هنسانعم میظع و ےسج ما هدننزو جرز

 | یرک ذعنموم كنوب : رد هنسانعم قلوا لاهسا نطب هکهدننزو لاعفنا ( لایدنالا )
 كنون ( لذنلا ) رتشلیا زکذ هداروب یئان ندنمه و یرهوح ردیسهدام لود |

 | «دنعاضواو لاوحا عیج هدننزو ریما ( لیذنلا و ) هلیوکس كنهمجحم لاذ و یصق |
 هلع كول رولک لودن و لادنایج رونید هیسک هبام و رغتح و یدو سیسخ
 رفتح سیسخ یا لیذ و لدنو» لاق هدننزو ءامزک رولک هالذن یعج كلبذن و

 | هسکر هدننزو هموع ( ةلوذنلاو ) هدننزو هلاذر ( هلادننا ) هلاوحا میج ق |
  ناکاذا سماحا بایلانم ةلوذن و هلادن لحرلالذن لاقب : رد هنسانعم قئوا لیذن |

 | یدرفم رونلواریبعت یزوجناتسدنه هکردیعا یدنه زوج ( لیجرانلا ) الیذن |
 صعب و ردهایحرا | | رت تیاغب و نوزوا هیبش هنجاغا امرخ یرحش رولوا زوم | ۱
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 نالق هدکلا و قیقدلانم لخامیهو ةلاخ یه لاقب رونید هنوا نج ندکلا و هنم |

 لذا یف قبامیا هتلاخ یمرو قبقدلا لخت لاقب روند «یدنروج و روند هکیک |
 وس تروط :ندناوزبن دوا لا قش هکر دندن او كکیک وبشا لخیام |
 كي ( لخملا ) ردعفا تیاغب رهسلپا داعط هرب یفیدقوص برقع یتخوبطم |

 نالوا جراخ ندسابق و و رونید هکلا كجهبلا نوا هلیعف كناخ و ی ۱

 ردعجج مسا رونید هنحاغا امرخ یکلخ هدننزو را ( لیخلا ) ردندراتلآ مس

 ( هلیخ ) رولوا كبد قلامرخ و یرلحاغا امرخ رولوا یعج ا 9
 ۱ هتنانعم تیصس و ثعیبط هل و رددنسبلاوم كەتا ترشح ۰ زو هانیه ٩

 ۱ طقس هدرلهخسل ردهدننزو هنیفس هديت آو هدانعم وبهروک هنناپ بكحراتش :  رد |
 لبق الوه لاقي : رد هنسانعم تحصن و ةعیبط یا هبرک ةليخ هل لاقب ردعقاو |

 حنصومرب هدقارع و ردعضوم ر هدهءداب هدننزو هنیهح هلیخ و ةیمصنلا یا ةايخلا

 ةلبخ وباو ردبهاکنج كنسهفئاط جراوخ هلبراترضح هنعهللایضر یلع ماما هکرد

 ردرابادص یهللا هليخ واو لا ةليخوبا و ردرل رجاریدعسلا ةليخنوباو ىلكعلا
 « لخأا بؤي تح هلعفال « لثلا هنمو ردرعاش رب هدننزو مظعم (لخحلا ) ]

 نوحا صوصخ ر رویم یلیشیا یلآ ردق هديا تعحر ندر ییدنک لخم عي

 یدلوا لثم برض نوجا دبات هلکماللا تدوع یخد رب بودیا تیزع هتم رب

 (لبخن ) رديبقل كرعاش ما ییذهلاریوع نب كلام ليس هينب لعاف مسا ( لضتملا )
 هقشب و ردیعما كراکب رب هدننرق هنیدمو ردیدآ عطوم رب ۳ هدننزو راز

 ردعضوم رب هدننیب هربثآ هللا سم هدنزو ربما ( لیخلوذ ) ردرلعضوم یا
 هلحرم رب ههمرکم ةكم [ ةزايلا ةلخ و ةيماشلا ةلخ ] ردعوم رب هدنع و

 جسم ( ةللاوذ ( رکا ید كمضوم شب هل و ردبعسا یداو یکیا هدفا

 E ماع در رفا هدا هل عذج ارز رد داره مالسلا امپلع مم نب

 ىلخلا دیعسن نارع و ردنطب ۳ ندنس هلیبق عالکوذ هدننزو ناهس ) نالخونب ۱

 رب هدننزو لدع ( لدنلا ) ردیبحاص حجرات یلخلا دج نب میهاربا و ردندنعبات

 هلقن اذا لوالا بابلا نم الدنا هلدن لاقب : رد هنسانعم كلبا لقن هرب رخآ يبهنست

 ؛رد هنسانعم قلآ E E یتسهلوقم امرخ ندشس و كما نده رفس و

 قعبق و هلواتن و التك هفکب یرغاذا ةلجلا نم رقلا و ةرفسلا نم زا لدن لا

 هیلسبلدنلاقب : رد هنسانعم كمروس كروب و هسلتخا اذا هلدن لاقب : رد هنسانع

 هلایتحف ( لدنلا ) حسو یا لدن هد لاقب روتید های و ربک لدن و یر
 تخ“ و اذا عبارلا باسبلا نم الدن هدي تادن لاقب : رد هتسانعع كفلریک دوج

 ۱ نالوا رولآ رب نامه مه يوتا کیدروک ېک قالیچ هدننزو رینم ۳ لا
 د وج
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 لصعف ( لضتلاو ) هدننزو لاعتفا ( لاضأالا ) ةبطع یا نالح و لمع 4 |
 ردهنسانعم كلبا امدا هللا وع هنسفل وید ردغ ییسهنسن كمدآ رخآ ر هدننزو |

 اذا هلت و هيلا لصنا لافب ىك كلبا ام"دا ويد ردم یئرعش كلرعاش رب الثم

 :٠ ردهنسانعم قلقرآ دوحو هدننزو دوعف ( لوحلا ) هريغلبوهو هسفنل ءاعتا
 سمافلا و لؤالا و عبارلا و تلاثلا بابلا نم الوح لح و لح و هعسج لح لاقب
 بوپافرا یدوجو هدننزو ریما ( لبغلاو لحانلا ) رفسوا ضرم نم بهذ اذا |

 هدننزو یرکس رولک لحم یعجج كللبحم رونید همدآ نالوا الو هريخ ېک بوج
 لاش : رولوا فسو هلق هقفوب و هبهود ولیاب هجا و ردهلحا ینوم كلحا و
 عیبس و كنهسک ما هدنک هدننزو هرم ( هل ) قبقر یا لحا فیس و لج
 وبا ) ردیدآ هیرق رب هدنبرق كبلعب و. ردیحا یرلسرف كنهسک ما میطخا نب
 ( نیل ) ردهلا همش لوق ىلع ردندباضا ردهدننزو هنیهج ( یلصلا ةلبح
 ردنداروا یلضلا راس نب ماع ندنی"دحم ردهرق رب هدنساضق بلح هدننزو نیلسغ

 یبهنسن رب لینوکس كنهمجعم یاخ و یف كنون ( لخخلا ) ردطقاس نون و ءاي
 هراتخا و هافص اذا لوالا بابلا نم الخ *یشلا لخت لاقب : ردهنسانعم كلت روکوا

 .لیخت یمج ردهلخ یدرفم رولوا رکذم و ثنوم رونید هنجاغا امرخ لخم و
  بحاص هکرید حراش رولوا عج مسا ېک لخ لیخم هکهنن هلیعف كنون رولک
 ۱ هکعجج مسا نانلوا قرف هللا هاه ین یدنک هلیدرفم اقلطم هروک هننایپ كحابصم

 . نولوفیف رلردبا لاصتسا اننؤم یرلنآ زاجح لها ردیبک رق و ربو رتو لخم
 را وه و لخثلا وه نولوقیف رلردبا لامعتسا رکذم می و دج لها و لختلا ىه
  ردصم لخم و یبتا ردننژم قافنالب یسهلک لیخ اناو مرڪ لغو
 اذا لوألا بالا نم الخ قیقدلا لخت لاقي : هنسانعم كمهلا نوا رولوا

 | لخن ارز یدلبا زاجنا بیج ید یبهدام وب فلوم هکرید حراش هلرغ
 ۴ هلا اعایسودنک نکیا تباث هدنسهلج كنههوغل بتک یمانعم كمها نوا تانسهدام

 ۱ ۱ عفاو یدلیا ارتب یمالک هلیناونع قدولا و ثلا لیخت و هديغاشا و یدلیا اغتکا
 ںی یرانا هرزوا یح رصت تكحراش ریقح وب ءان اک ا ردہبک ییدید كحراش

 ۲ لو ردذوخام ندنسانعم رايتخا و هیغصت یمانعم تكمهلا نوا و ردشللا هجرت و
 | اذاقدولاو میللا باحسلا لخم لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمردغای ییدوراق باحس
 منسوم رب و رارزود هدنلکش لخت روند هنسهباریپ ناوسن هنوکرب لخ و هبص
 یبهنسنرب هدرلنوب هدننزولاعتفا ( لاختالاو ) هدننزو لعفت ( لختلا ) ردیدآ
 ( هلاخلا ) هراتخا و هاغص اذا هلختاو *ینلا لخت لاقب : رد هنسانعم كلتروکوا

 تلخامیا هنلاختیهلاق رونبد هبهدیزک نانلوا رابتخا بونلتروکوا هدننزو همام
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 -(راجالا) هلنیتع رد لج یھج كلیج و ردنیبم هلا توا نانلوا ریبعت قربا لی / 1
 كمرویلاص هغمالتوا روکذم تان ییدد لحس یراوط مدآ رب هلرسک كنهرمه

 هدشنزو ریز ( لب ) لیلا اهلسرا اذا هتباد لجا لاقب_ : ردهنسانعم

 حسه هدننزو ریما ( لب ) ردهدنسهیحا عبنب لوق ىلع, ردعضوم رب هدهنیدم .

 هبرسط هلا هماع هدننزو هنیهح ( هلی ) ردیسا كنهوا زود رب هدنبرق لح مات
 هدننزو لژانم ( لحانم ) ردبدآ وص ر هدلحم ما شانشن یدآ و عقاو هدننب

 هنسیرآ لاب هلئوکس كولم یاح و یصف كنون ( لحلا ) ردیذآ عضوم رب
 هکردیوسنم اک | ىلا دیلولا وبا ندالع ءابدا رونلوا قالطا هنثؤم و رکذم رونید
 رولوا ردصم لح و یک هرم و رم ردهلګ یدرفم یدنا ردنا ترا هلکنا

 هکر دهتسانعم كمربو هرزوا موع لوق ىلع كلبا شخ هنسن همدآ رب ضوع الب
 ردصم ٌمضلاب و هدیغاشا و بوبمروتک لاثم هدارو فلّوم ردلماش هباطع عاونا

 لوح روئلوا قالطا هبهنسن نانلوا اطعا و ردبا راعشا یتسلوا مسا كنو یلوق
 رغال هکررلعتسم هنسانعم لحا و سم یا ی لا هر نا
 ندشدحم ردیعسا هب رق رب و لحا یا لحس لجر لاقپ : رونبد همدآ فیح و

 هتسانعم هلها رونلوا قالطا هربا یکی لح و ردنداروا یللصلا فیس ن چ
 یکیدلیوس كرخلآ رب هیسک رب لص و ردعج مسا وب و روئلوا قالطا یشان ندنتفاح
 ثلاثلا بابلا نم الع لوقلأ هلع لاقب : ردهنسانعم كلا دانسا و وزع یزوس

 هدرناسل هکردهنسانعم كکوس همدا رب و هریغ هلاق الوق ینعپ هیلا هبسن اذا
 كنون ( لحلا ) هنتاس اذا انالف لحس لاقب : روئلوا ریبعت هللا كمردشربو ندنو

 هاطعا اذا الع هلع لاقت : ردەنسانعە كمرو هر همدآ رب ردردصم هلیعع

 ییدلیا رکذ هلصف كنلوم افنآ ردلکد لمعتسم ملعف هدانعم وب هکرید حراش

 راعشا یلاغ لاقحا قلوا رذصم سا تنآ نکل ردشلوا عقاو ره قب دو
 ربملا اهاطعا اذا اهلص لا : ردهنسانعم كمربو رهم هنوئاخ لح و یبنا یدنلوا

 نالیربو ههحوز هلی و یرسک كنون ( ةلحلا ) رکذپساک ردهنسانعم نالح و
 ( ىلحلا ) هاوعد یا هتلح عیسی ۸ لاقب : ردهنسانعم یوعدو روتید هنییاکو رهم |
 هیطع یا یلح یک اده لوقت هنسانعم ششخ روند هګۍ ړو هدننزو یرشب |

 ریو هاطعا اذا ءام هلصا لاقب : ردهنسانعم كمريو هل رسک كنهنمه ( لاحصالا )
 _ لاش _: ردهنسانعم كم كلبا | زارفا و صیصخ هنسن رادقم رب ندنلام همدآ رس هسک |

 "هلا هلا لا : ردهنسانعم" قعلقرا یدوحو و ةنم "یشب هصخ اذا الام ها
 . ردفدارم هدلوا_یانعم ییا_هلا لاصا هدننزو لیعفت ( لیخلا ) دلها اذا

 اذه لاق : رونید هثیش نانلوا اطعا همدا رب هلی كرلتون ( نالعلاو سنا )
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 "1 رجا ( لجمالا ) نبلا نیطلوعلبا اول"اقن یا لجن مه لافب : ردلجات یدرفم
 هدننزو مارک رد لاجنو هلبعع كنون رد لج یممج رونید همدآ ولزوک وب هدنزو

 ؛ روند هئپش شیکک و ولنا قرهلوا نوزواو نیعلا مساو یا لا لجر لاقب

 نانا نالوا لسنلا مرک ( لجانلا ) لیوط شسبرع مساوآیا لجنا "ین لاقی
 ربثع ( لجثلا ) للا میرک یا لجان سرف و لحجر لاقب : روئید هناوبح و
 هنناب كساسا روند ساد هدیسراف رولپج نیا هلکنآ هکر وند هغاروا هدننزو

 یراب و ردنلآ قحاآ ب وع ینیکا هکر دذوخأم ندلم نالوا هنسانعم یر هروک

 : رونید هنیکا لوک قسشهراص هنیرب یر و رونید هننرمن قارزم ناجا كوي
 یا لمم لحر لای : رونید همدآ دلولا رنک و "فتلم یا لمم عرز لاقب

 : رونید هبهود نالوا ررفچ راتنم ندرب بوفاق نکرروب هلرلنابط و دنولا ریثک |
 میلعت یرلکدلیا قشم كناببص و هفخم ةامکلا لجن ناك اذا لحجم ریعب لاقي
 هدننزو دعقم ( لڅ ) یک رگنوس رونبد هب هنسن كبس ینرلوزاب كنب راهتخع
 هيلع و انيل ىلع یسع هلبغف و یرسک كنه ( لبجالا ) ردیدآ كغاط رب

 | ردزئاج یبنأت هبرابتعا هفیص و ردبسا كباتک نالوا لزا هنیرلترمشح مالسلا
 | رود و لصا هغللا لها شعب دنع لبجا هک دروختنم هدرهاز ]کړ د مجرتم

 | مارجو لالح بولوا لماع هلیئوعضم كنآ موق یفیدلوا لزا هکر دهتسانعم
 | یلعو ردذوخأم ندلج نالوا هنسانعم دلاو وب و رلهدیا تعجارم اکا هدنصوصخ
 ردنوصگ؛دنبا راهظا ینآ العو لج قح ترضح ینیدنلوا هییسن لیجا لوق
 یدلیا راهظا ینآ نوا نایب قح یدیشلوا سردنم هبلکلاب قح هدنمايا یلوزت
 هنسانعم هعصاخم هکیدید ورع وبا و ردنوخأم ندلجم نالوا هنسانعم راهظا وب و
 هعزانم سان هدنسوصخ كن هدقدلوا لزا روزه باک ردندلحانت نالوا

 هدزم لیجا هکیدبد هدنفیلأت مان لوکسشک یلمآ و یدنلوا هیععت نوع رلکدتیا
 ریش هللا تنج یرانلوا لماع هللا روم باتک ردیناربع هکردهنسانعم تراشب و

 ردپ "رعم یناربع لیکنا دوخای نویلکنا ضعبلادنع و یدنلوا هیت نوهکیدلیا
 و یحد یدایح كنبحاص لوکشکو ردموسم ارم هربخا لوق هدناهر و

 ردهنسانعم كعشدما تموصخ و عازن هدننزو لعافت ( لحانتلا ) ؟ردظوحم قتلوا

 هرداظ یک یکرک هنسن رب هدننزو لاعتفا ( لاحتنالا ) اوعزانت اذا اولحانت لاقی

 یراویدمدآ رو یضم و نابتسا اذا مالا لعتثا لاق : ردهنسانعم كروب بوقج

 لجتثا لاقب : ردهنسانعم قلق فاص بودیا كاب ندقاربط ییوص ندیا حشرت ندنبد
 || سنج رب هدشنزو ریما ( لبجثلا ) هطئاح لصا نم لعتلا ءام یفص اذا لحرلا
 | هدادرفم رونید هنغاربب نالیریق بوبوق ككرلتواروش لوق ىلع ردیعسا كتواروش
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 | هما ( ةلاثنلاو ) هدنزو هنیفس ( ةلشنلا ) ثاراذا لوالا بابلا نم الت

 روند هنازوس و ردهنسانعم هیش هلش و روند هغاربط نالیرقج ندوبق هدننزو |

 رونبد هنوئاخ نالاص بویلهراب هبهرجخت ینا یرثک | هدننزو روبص ( لوئنلا ) |
 تآ هدننزو ريما ( لیثنلا ) روند هئآ نیاسرت قوج هدننزو ربنم ( لثثلا ) |

 روند هوي نالوا هدنفلارا كف ییا هدننزو هرم ( ةلثنلا ) روند هتسفشف

 عرد یا هلن هسیلع و ءاج لاق : روند هتنالوا لوب لوق ىلع روند ههرز و
 ( لئانتلا ) یدنلوا رکذ هدنسهدام لتن هدننزو بحاص ( لئا ) اینم ةعساو وا
 اوبصنا اذا هيلا اولتانت لاق : ردهنسانعم كليا ینوشوا ههنسن رب هدننزو لعافت

 هدلو یا هل وه لاق :  رونید هدلو هرکس كج و صف هو ٩
 رکذیساک ردردصم لصالا یف لج هروک هنناي كحراش رولوا "دض هلکغد هردو
 یا م رک با هل لاقب : ردهنسانعم لحا قالطا هدلاو و لوح یتالطا هدلو

 یناثلا بابلا نم الج *یثلا لجت لاقب : ردهنسانعم قما رولوا ردصم و هدلاو
 ربثک عج ندسا و هلع یا دیح هل لاقب : رده"نانعم لعف و لع و هامراذا

 قحا و ادیدش راص اذا لحرلا لج لاق : هنسانعم كم رو هللدش و ردهنسانعم

 قشم قحوچ و ةجحا یا لجلا اوذخا لاقب :  هنسانعم هارهاش روند هلوب
 هحول "یصلا لجم لاقب : ردهنسانعم كلا وع بوليس یتسوزاپ تكنسهحول ییدلیا

 د هات قمراپ و ه هنعط اذا خراب هل لاق : ردهنسانعم كعرود و هاح اذا

 : رونید هبیدنزیص ناقچ بوزیص ندهرد و ندر, لج و هقش اذا هلج لاقب
 ءام یا لص هب رونید هبوص ناقآو "زنا ىا ضرالا نم لحلا حر لاق

 | لوالا تابلا نم لا < هوا هل لاقت : ردةتسانعم قلق لصاح دلو لج و لئاس

 ندنراریکس هسکا كنبرلقاج ادتبا نکرزوب ینسیرد كناویح شفتوا جذ و هدلو اذا |
 اذا باهالا لحس لاق : راردبا هیوا رلباصق الاح هکردهنسانعم كمزو بوراپ

 لاش : ردهنسانعم قمروا هلیحوا كغايا همدآ رب و هس 2 هیوقرع نع هقش |
 لاقب : ردهتسانعم قلوا لشي مب هلابن رب و هلجر مدغم هبرض اذا انالف لج |

 لا : ردهنسانعم قمرپوق بوشآ و رش هلا سان و تٌرشخا اذ ضزالا :یتلع 3

 | ء فلا لج لاقب : ردهنسانعم كلا نایع یبهنسن رب و مهراش اذا سانلا لحس ۴

 لاقب : ردهنسانعم قلاغوچ وص ناقج بوزبص ندرب ( لاعتتسالا ) هرهظا اذا |[
 كلحم مان هنيغط هدزابح هلی كنون ( لجن ) اهلج رثک اذا ضرالا تلعتسا ||

 كوب یسرتاد كنبزوک كمدآ رب هل نینعف ( لملا ) ردهرق رب هدنتعس یغاشا
 جو هنبع تعسو اذا عبارلا بابلا نم الجب لجرلا لج لاقب : ردهنسانعم قلوا
 رونید هرلسک نابشاط هربوک هلبا هرکست نوجا قماق هروماچ كجهزود 2
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 رهش هدسلدنا هدننزو دجا ( لیلا ) ردنداروا یلباثلا راع ن یلع ن دجا
 ردهل"دحم هکردردب تفب هدننزو رفز ( لب ) ردهبحا رب ندنسبحاوت سویلطب
 هئلان ذخا لاقب روند هناسوب و غارب و تاب ېک هل هدننزو همان ( ةلابثلا )
 قوا ردلعنسم هدهبلافم باب هدننزو هلعافم.( ةلانلا ) هدانعو هئدع یا هناد و

 رلپ دلبا ناب هاكمل با هثحایم هدنلیسف ینمب هدهان راطعب و : رد هنسانعم قمت راپ

 هدنئزو رفعح ( لشثلا ) ةلابلرثكاوا هنم الب دوحا ثنکیا هنلبنف هثلبا لوقت

 هللادبع و ردیلگ لجر رب و ردیدآ عنموم رب و رونید هبهنسن كبو یف ېک رومد
 ( نالننلاو ) هدننزو دوعق ( لوثثلا و ) هدننزو لنق (لتتلا ) ردندنیففانم لت نب
 نم االت و الوت و التل مای نم لتن لاق : رد هنسانعم كم هورلیا هاف
 اذا التن هلت لاقب : رد هنسانعم كمکج هبورلیا یدآرب لتن و مدقن اذا یناثلا بابلا

 لوش لتن و هرجزاذا هلت لاقب : رد هنسانعم كلبا رازآو رحزو مادقیا هبذج
 لت راردبا نفد هدر بوردلوط وس هنحعا هکر ونبد هنسهطرو< یشوق هود

 هدنرارح تدش راردبا هدنمایا شيق یمهفلاط بارعا ینو هلنینصف رونید ید

 ییاشون نالوا هدنجما بوکلس یفجراغد لتنو رارحما بورفج رلتفو ینیدملوب وص
 " هیورلیا ید وب ( ںاننتسالا ) هلثناذا بارجلا لتن لاقب : رد هنسانعم قمرقح
 هدننزو لعافت ( لتانتلا ) مدقن اذا مبلی نم لتنتسا لاقب : ردهنسانعم كم
 هضعب را اذا تبثلا لتانت لاق : رد هنسانعم قلوا نوزوا ندنرب یر رلتوا

 دجا نب دجن و ردیمسا لجر رب ندبرع هدننزو رجاه ( لتا ) ضعب نم لوطا
 هب هیصق مان لتا هدنتلایا نانسربط لمآ هروک هناب كحراش ردندح “للتانلا

 یا دوخای ردیعما یسرف كلام نب ةعيبر هدننزو بحاص ( لتا ) ردبوستم
 ( ةلبتنلا ) ردندیماسا هدننزو هنیهح ( هلبتت ) هدننزو هرج ( هلت ) ردهلا هثلثم
 جرز ( لتثثلا ) هتلیسو یا هتلبتت یه لاق : ردهسانعم هلیسو هدننزو هنیفس

 | دونید هرودو هدننزو هساطرق ( ةلاتنتلاو ) هدننزو لیعنز ( لیتنثلاو ) هدنزو

 || یانو یصفكنون ( لثنلا ) ریصقیاهلاشنو لیتنتولنتلحرلاقب ردلکدیصصمهلابناوبو
 1 اذایئاملا بابلانم ال ةیکر لالثلاق :ردهنسانعمقم رقج قاربطندوبق هلی تو ۱

 5 اذاةنانكلا لش لاق : ردهنسانعم قاط بورقحیرلقوا ندشکرتو ایارجرخ ۱

 : ردهنسانعم قفل یادم یک یدک ےک و ادرک اهن یک 4
 : ردهنسانعم قلاص هکلموح بویلهرا یا و هنع اهاقلا اذا هعرد لث لاقب

 لاقي : ردهنسانعم تیک مک هننکا و اعطقم ایف هعضو اذا ردقلا ف تلا لثن لاقب
 ا ی کرد خراش اهسبل یا هیلع ایص اذا هعرد هبلع لعن
 رغلا a لاقب : ردها تلسرب راوط لث و ینا ۔ رددنلیبق هنع هعلخ و
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 كمربو یرلشاط اصتسا همدارب هدننزو لیعفت ( لیبنتلا ) یک فرغو هفرغ
 كنهنس رب ( لابنتسالا ) اهای"ا هاطعا اذا لبثلاو لبثلا هلن لاقي : رد هنسانعم
 هرایخذخا اذا لالا لبنتسا لاقب : ردهنسانعم كليا باخنا و ذخا ینلصفا و هد رک

 یا لابن و لابن لجر لاقب رونید هرود وب هل رسک كرل ( لابنتلاو ةلابنتلا )
 هدننزو لبح ( لبنلا ) مصق یا هل هبف لاقب رونید هفلرودوب هلابنت و ریصق
 یدرفم لوق ىلع ردقو یدرفم ندنظفل ردعجو و هنسانعم ماهس روند هرلقوا

 هلع كنون ردنالن و هدننزو ماهس ردلابن و ردلابنا یعج یک هرم ورم ردهلت
 حالا دنع و ردصوصحم هقوا ىرلفدنالوق كرلبرع لنت هروک هنناب كحراش

 قوا همدآر رولوا ردصم لب و راربد مهس هدندرفم ردقوب یدرفم ندنظفل
 بابلا نم الب هلن لاقت : ردهنسانعم كهر و قوا همدا ر دوخاب هنسانعم قمت ا

 یرلقوا نالت ندرب نوا رلناا قوا و لبثلا هاطعاوا لبثلاب هامراذا لوالا

 هحزآ ی هسک رب و مهل لبنلا طقلاذا موقلایلع لبن لاقب : رد هنسانعم كمروشوید
 4 هلع اذاماعطلاب انالف لبن لاقب : رد هنسانعم كمردنلنویوا هرربو ماعط هحزآ

 قفر اذا هبلب لاقب : رد هنسانعم كلا هلماعم هلالوهس و قفرو "یشلا دعب “ىلا
 یتسهمهمو تحصم كنهود و اهقاس اذا لبالالبث لاقب : رد هتسانعم تكمروس هود و
 كب هدلوب و اهتحصع ماقاذا لبالا لبن لاقب : رد هنسانعم كلبا یظتن و تیّور
 دادش ( لابتلا ) ادیدش راس اذا لحرلا لب لاق : رد هنسانعم كن بوشا

 قواو ردندبا تراج هلبا قوا و نایشاط قوا دارم هکرونید هنبحاص قوا هدنئزو
 ( ةلابثلا ) روند ید لبا هکو و رونلوا ریبعت یقوا هکوند همدا نیلشیا

 لبنلا عناص یا ةلابنلا نسح لبان و لابنوه لاقب رونید هغلیجوا هدننزو هاتک
 وه لاق روند هزادناربت رهام و ذاتسا هدقغآ قوا و روند هیشوا ( لباثلا )

 قالطا هدهنالوا قذاح هدشيا رب اقلطء ینعب قذاح ناو قذاح یا لبان نا و لبان
 ( لبتلا ) یدنلوا ناب هدنسهدام لبح لثم » مهلبا یلع مهلباحرا و » رونلوا
 (لبتنلا ) ةامریا لب موقلاقب روند هرازادناربت ذاتسا ردیعج كلبا هدننزو مکر
 لبنلا لماج یا لبتنم وه لاقب روند همدا نایشاط قوا هلیسهین لعاف ےسا

 اذا هلبلا لاقب : رد هنسانعم كمربو قوا همدآ رب هلیرسک كنمه ( لابنالا )
 اذا لخلا لبنا لاقب : رد هنسانعم كمریو شع هزات یباغا امرخ و لبثلا هاطعا

 ءاجاذا هحادق لا لاقت : رد هنسانعم كمزود نوغو نوغو یرلقوا و بطرا

 ةلبنلا هنم لانلاقب : رد هنسانعم ضوعو ءارح هدننزو هفرغ ( ةلبنلا ) اظالغاب

 ( لبا ) رک ذیساک یکهلابن رونید هغاربو تایو رونید هبهمقل و ءازج لاو باولایا |
 | ندمالعا ردیدآ عضومر هدهیقرفا و ردبعا لحر رب هدننزو كن هلا هموعطم یاب 7



 ۱ ( ةلبنلا ) ردهقث و ثادحم لیبنلا مصاع وبا و رک ذیساک یک لبا رونید همدآ ِ

 ۱ ۱ ات

 هيف ناك اذا مالا بابلانم لب لجرلا لب لاغب : ردهنسانع قلوا فتم
 ۱ لبح هرزوا ېیوصن كحراشو هلنینهف ( لبنلاو ) هدنن زو ریما ( لیبثلا ) لس

 رونیدهمدآ نالوا ردفیلاع و لاف هلبنهح تی و فرو ءاک د ردرافسو هدسزو

 یک مارک رولک لاب یرامج كلب و كبب و رونید هب هدنتۇم كنسسهلک لبن |

 هروکهناب تراش و دوخاپ یک مدآو مدا هلنینصف رولک ید لن یمج كلابو

 نالوا ذائسا هدننف كازادنارهت لیبل و هتاصا رولک هلبن یعمج كلذك ردعجب مسا

 قالطا هنوناخیمهبحاس تیز و لطف هدنباب لاج و نسح ردباوم كنسهلک لین ۱

 | لی مدآ رهدننزو لعفت ( لبنتلا ) ردهیاص سيق تاب ةلبو هنسانعم هتيم رونید |
 بس

 | سرفلاو ةفانلا اذکو ةقئافو ةلنماف ةلابنلا ةنييیا نسحا ىف ةلببن ةأرما لاقب روتلوا

 هبهفیج هلی و نسجلا ىف لنساف یا ليبل لجر و سرفو هل هقا لاقب لحرلا و

 اساسا هلتشاط یرلکدید لو لب ییعع لحرلا لبنت لا : رد هنسانعم قلوا
 | لافي : رد هنسانعم كلوا و اب یحعتسا اذا لبنلاب لبنت لاقب : ردهنسانعم كليا
 مدآرب و ردذوخأم ندهلببن نالوا هنسانعم هتم وب و تام اذا لجرلا و ریعبلا لبنت
 هنسانعم كم ركب هیالف هلبعنصت تیلضف و كغالببث هلغاکت نکیغوب تلابن هناذ یف

 ینرللضفا و هدبررک هدنحا كنهنسن رب و لبنلا فلکت اذا نالف لبنت لقب : رد ۱
 دحا اقلطم و ها ذحااذا هنم را لی لاقب :رد !nan بوچم

 | تاپ هسکرب ی نادل نالوا هنسانعم قارب دوخاب ندلابنو لب نالوا هنسانعم |
 | هلن لبتنا ام ۰ لثملا هنمو : رد هنسانع قلوا هدامآ بوشوق بوزود ۍیتغارب و ۱

 لبنو ردهلیعف رانو هکهلاب و لابن ردراو یغد هعبرا تقل هدنوبو ۰ ةرخاب"الا |
 اإ یدلوا هدامآ هلفلوا لفاغ بوبلتا هبنت هدصوصخ لوا ردلیعخ كرانون هکهلی و

 | برض هدنفح هسک ندارادتا هکرادن هرکصندقدلوا توف تصرف لثم وب ردکمد |
 هنسانعم كلبا لثق و تاماذا لحرلا لتا لاقي : ردهنسانعم كلوا لابتنا و رونلوا |

 ردهلس یدرفع هروکهنناب تكحراش رود هرلشاط تاحهدیا اعحتسا ید و هدتزو ۱

 ندر یعوم كن هنسمن ر هلنعرسو هلنف اذا انالف لشا لاق رولوا دص هلغنوا

 (لبثلا) اعيرس ةرم هلثحا اذا *وشلا لبتلا لاقب : رد هنسانعم كمناكوب بوردلاق

 هرلشاط كچوک و ردهلبن یدرفم رونید هرلکسک كوي و هرلشاط كوي هلنیتعف
 دره ( لبثا ( روند هرلداط كحمدا اعحتساو رولوا دنح هلکخد ه رک هکو

 . هفرغ

 | ندفلوا ردقیلاعو لساف هلبتهج فرمشو مرکو تنطف هکرد هنسانعم تباجت و هاکذ
 | هلبتفص لبن مدآرب هدننزو همارک ( فلبثلا ) ةباجعو ءاكذ لبن هبف لافب ردنرابع



 انا و ناتترف یدیرب هدنسهدام درب نکل بویلنا نایب هچرک هدنسهدام خس رفا

 رواوا شاوا ترابع ندلیم قلا حرف ذ ره هلکلبا فیرعت هلئرابع اليم مشع

 كی ترد لیمو رولوا یللث كخسرف ليم هکردنرابع ندلیم جوا هسیا ځسرفره
 ليم جوا عرفو ردا م كب لا ںیہ ردعارذ "ی رب هوطج نه و ردهوطخ
 تن لیمو یہنا ردا عبسا كب کا زوتوا زوترد و عارن لب وک نوا غوا

 قا او زدش وم لا ak كنظفل هلام ( تالئالا ) ردهیعبا حرمسشم

 باذاک طایس مهعم موق دعب امرا ۸ رانلا لها نم ناغنص ] وبشا هک ت الئام
 ةعحاک نهسور تالیع تالئام تایراع تایساک ءان و سانلا اب نورشی رقبلا

 هلن وتو ربك داره رد دراو هدندح [ اعر ندجالو ةنجلا نلخدال ةلئاللا تخلا

 هاب رقن رب هرایدنکیاجر بوق تالیع و ردناوسن ندبا یشم كردیا نالیم و رتخت
 ردرلندنا هلاما هاج رب ینراباقن نوعا لاج ضرع .دوخای ردرلندنا بذح و هلاما

 یضملاش هدننزو؛بنع ردلیم جج روند هنامز و تقو هدننزو ةلبح ( لیلا ) |
 نامز و نيح یا ةلیمامبن
 ( ناال و لآ هلنوکس تنءرمهو یصق ترن ( لا ) (* نوئلا لس ء)
 ثءروب كرهکلس بونوط یرقوب یتشاب مدآرب هدننزو ریفن ( لیثنلا و ) هتاف
 لقب یکیغیدنوط یرفو شاب نکردرکس مدا نالوا کو هدننیص : رد هنسانعم

 یلا هک رع هتسأر شین و یقم اذا ثلاثلا بابلانم الو انالان و الات لخرلا لات

 .كعروب قرهنلغرا نالترص دوخای تآ و ه ضهنب لج هيلع و دعب نک قوف
 هتسانعم كلدا دسح و ؛یشم ىف اها اذا عبضلاوا سرغلا لأن لاقب : رد هتسانعم

 هکرلردبا لامعتسا هدنعق وم یب یتسهلک لات ربرع و هدسح اذا االف لأن لاقب : رد
 هک د ح راش یغبا یا لعش نا لأن نولوش ردکعد رولوا بسانم و قبال

 ریغتم ندنآ و ارهاظ ردنوخأم ندلوانت هکردلرعتسم هبانعم وب ید یسدام لون
 ردفصو ندنالان و لا هدنزو روبص :( لوونلا ):رتعوریم هد ۵
 هنالترص و ها نیرو قرهنلغراو همدآ نیرو قرهنلوط یرقو ییشاب

 كنون ( نالدگنلا ) روند هبهیهاد و تفآ هدشنزو جرز (,لدگنلا ): روتید

 هه (لیحراتلا ) رکذیساک ردتغل هدنظفل نالدن هلی كلاد و یرسک كلاد و

 كن هدننزو ج رز ( لطقنلا ) ردیزوح ناتسدنه هکردنغل هدنسهلک لیحرا ا
 كرز كبو ءاعنشلا هيها دنا یا لطتنلا هیاصا لاقت روید ۵هیهاد دیدش و عینش

 هدننزو هحرحد ( ةلمأنلا ) هادیا لطث:لحر لاقب روند همدا تنطف بحاص و
 _لمأت لاقب : رد هنسانعم كعروب یک یشیورو كنا و كعروب هک ولیغاقو یغایا

 | هلی | هلیعط كنون )ل ةيشم ىشم اذا لجرلا لمأن لاق و یشم اذا ديغملا
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 روند هضعشوف بوزود و بوبارط كرهدبا لئام و دیمن هفرط رب ینرلحاس "

 :رونبد رود نالوا للام یرفوط هبناج رب ینکروا هالبم و ردبسهوبش هتفآ
 هالیم ةرجش لاسفب : رولوا فسو هحاغا روک و قوج یرلغاش و روند هننغپ |

 نالوا لئام ینلخ یرغوط هبناج رب هدننزو رجا ( لیمال ) ةقلخ الئام ناك اذا |

 ىلع زسنافلق و بناج ىف جرمسلا نع ليي ناکاذا لیءا لحر لاق : روند همدآ |

 هنلآ تیکح ةمرس هزوک هلرسک كيم ( لیلآ ) بلع اضاف الع راثآ یا

 عارذ كي  زوغط هلیعارذ ءامدق راضعب هرزوا یرلکدلیا فالتخا هدنسءدام

 ترد هللوق ندا ربدقن عبصا كيب قتلا ناسقط هکر د حراش رد زوبمو لایما 4

 م

 هلاماو بذچ هنفرط یدنک ییاکوک كمدآ ر و نیعارذلاب وا نیفکلاب هک | اا

 هارصع ( هالبلا ) هلاما یا هبلقب لافسا و ائالف لاتسا لافي : ردهنسانع. كلبا

 رنوناخ و ردفنراس و ربع ارهاظ روند هفغراص دنبلد هلوک ر, هاب هدننزو

 موق كوي شلوا ارثم هننسوا كنيرب یرب و ماثسلا ةلثام یا ءالبم لبا لاقي

 قغاچ بوراو هوم شوک هدننزو دوعف ( لوبلا ) عورفلا ةريثكلا یا
 اذا الویم سعثلا تلام لاقب : ردهنسانعم یفمراو هلاوز ندامس طو لوق ىلع
 لوقت : ردهنسانعم تمشي هلزئم لوب و هامسلا دبك نع تلازوا بورفلل تفص
 هنيبنر هلنیتعف ( لیلا ) ةدصاق ةلبل هنمو برق یا دصق اذا قبرطلا ان لام

 لامعتسا ید هدنارا و ءانب هکرولوا هاکو ردهنسانعم قتلوا لئام هفرط ر قلخ

 عبارلا بابلا نم اليم *یثلا لبم لاقب : رولوا ندننیدباب یرکا رابعم هک روئلوا

 نالوا مهروتوا یمغوط هرزوا رباو ةقلخ لئامیالیما "یش لاقب :رونید هب هنسا

 هعم سرا یا لیما لحر لاقب ۳ روند ةمدآ هداس زمقا رم د وحار حق لوق

 نابح یا لیما وه لاق : رولوا قالطا همدآ ققروقو خر الوا فبسص الرا

 هانلیاغ یلاولا انلبام لوقت : ردهفسانعم كليا نفصاب هدننزو هلعافم ( :لاملا )

 یعربا زوکو لوللاب یا لبلاب هنیع لک لاق : رونید لیم ید هدیکرت روند
 "دم ردق یا لیم ردق امن لا : نلخیا رظن هب دنوا ندنآ هکر وند هر, ردق

 هکیدید راضعب و رونید هبهرانم یرلتدای نوا ینائن هفاسم هدرللو و رمهزا

 لیطتسم و یخارتم ناه هکلب ردلکد نیعم و دودش هلا رادقم و "دح رب لیم
 ىلع ردنرابع ندنرادقم عبصا كب یلا ناسقط شعبلادنع و ردنرابع ندهفاسم

 حرف رونید هبهفاسم یرادقم عارن كيب ترد یآر یلعو كب جوا لوق

 یجب كنتهلک لیمو رلیدلیا ردقت عارذ كب ییا نوا هایعارذ نیئدحم رلذععب و

 فل ومو رول وا لصاح كم قلا ناسقط هدقدنل وا تر هک ترد دخل وا ترابع
 سم
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 روند ههوص یراص ناقآ ندندسح كنيم ید و یک موعضم لهم و یدنلوا

 بابلانم الهم ریعبلا لهم لاق : رولوا ردصم هنساتعم كمروس نارطق ههودو

 لاقت : ردهنسانعم قمالتوا هلتلوهس و قفر راوط و ضاصضاب هالط اذا ثلاثلا | "
 نان اح كیا ید وب ا ( لهلا ) ابتهم ىلع تعراذا معلا تلهم 13

 «روند هکلیا مدشو قبس مرا هدنص وصح هنسحو ريخ و روند هبوص یرادص

 لوند هنفالسا هتشذک ندا مدقت كمدآ ر و ریلیف مدقن یا لهم وذ نالف لاقب

 كناهو یئالث تاکرح كيم ( ةلهلا ) نیمدقنلا كفالسا یا كلهم هللا جر لاق "
 ( لهاملا ) رونید هبوص یراص نافآ ندندسح كتبم یخد وب للو یوگا

 هلند ) لهم ونا ( رد ۹: انعم مدقتمو قیاس و ردهننانعم عیرس و تسح

 ندهسک و ( لاهقسالا ) رشندنیعبا عابتا هکر دیسهینک عملا هلادبع ی 6 |
 هرظنتسا اذا هلهفسا لاق : ردهنسانعم كسلا نادیم و تلهم هدصوصخ ر

 : ردهن انعم قمروط بوایکید یرغوط هنکید هدننزو لالعفنا ( لالهمالا )

 هلکک تنوکس و نوتف ندهنست راو بتا و. لدتعا اذا هر لیلا اه
 ( لصهلا ) رتفو نكس اذا "یشلا لهما لاق : ردهنسانعم قلوا زئافو تسس
 ( لیلا ) ظيلغ یا لصهم 1 لاقب : رونید هکشا ولسای نیلاف هدننزو ذفتق
 تیم (:لیسلاو ) هدننزو باسعم هللا هحوتفم میم ( نامللوم) زو لس

 الاعو البم لیع هیلا لام لاق :ردهتدانعم تلبکا تّویاص اکی رب ندلادتعا هدننزو
 هيلع لبغال وه برعلا لوقت و لئام وهف لدع اذا ةلوليم و انالبمو الابغو اليو |

 هلع لیغال وه هدر كجد رددنم روز واتوق كب نالف یتعب یوق یا هعبرلا

 روند هحاغا قحهردلاق كوب هرزوا راوط هدننزو هدذکم هعبرم راربد ةعبرلا ق

 هربص اذا هلام لاق هنسانعم تکا یرغوط اکی ر یهنس رب رولوا یدعتم لیمو ق
 یجب هنسانعم هدیچب روند هبهنسن شاکا یر وط هبناچ ر ( لئانا ( النا 1 ۳

 رب ییهدسن رب . هلرسک كنور ( ٌهلمالا ) هدننزو مکر زواک لیم و رو ۲

 توا ولتط هود و اللام هریص اذا هاما لاقب : ردهنسانعم ككا یرغوط هفرط ۱

 هو لیعفت ( ليبقلا ) ةلخا اهاعر اذا ءلالا لاما لاقب : ردهثسانعم قمراتوا |
 لاق : ررلعتسم هل انعم ددر و كلش و هاما ینعع هلیم لاقت : ردهنسانعم هلاما ۱

 هفرط رب 3 زلرتسالا ) تدد“رت اذا نیا نیب تلیم لوقت واوکشب ۸ یا اولیمام |

 ندنمرخ یهنسن ر و لاغساف هلیم لاقي + ردهنسانعم ككا بواص یرظوط "

 هنر یر یرللا بوجآ یرالوق ییا دوخای ةلحوآ کیا یک رولآ یادخب

 هللاا لاقب : رد هنساذعم قلآ ج یرغوط هبودنک هوا 2 ربدشواق

 ۱ 4 وابق ) ةلوليملاو ( لاھ ( نالیلاو ) هدننزو راک لب ) لابقلو ( هدننزو ۱
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 : ىت و قفر بوپلا ديدشن و هل هدسوسخ رب هلي كيم ( ةبلاو ) نوجا
 بابلا نم ةلبم و البم هلع ليم لاق ردهنسانعم یئوط كرمرو نادیم هللا
 | ةدّون ىلع یا ةلبم و لبم ىف كلذ لع لافب و یفرلاو ةئيسكسلاب هلع اذا ثلاثلا

 ذخا لاقب روئبد هغارپ و ثابو ېک لبم رونید هلارطق یووط هلبمو ةنبکسو |
 | قبس نالوا هلبنهح ناف و بدا دوخاب رع و "نس همدآ ر ءو هئدع یا هنلهم "

 نس ىف همد اڏا ةلهملا نالف ىلع ذخا لاقي هنمو ردلمعتسم هنسانعم مدقن و |

 | قببطن و لبهت هدنسوصخ رب همدآ رب هلرمسک كنهرمه ( لاهمالا ) بداوا |

 رب و هب قفر اذا هلهما لافب ردهنسانعم كلا هلماعم هل لوهسو قفر بوبا
 | غلاب اذا هيف نالف لهما لاقب ردهنسانعم كلبا دارا هلا و رذع هلطارفا هدهدام |

 ءادا الثم ردهنسانعم تمرو نامز و تلهم هدننع هدام ر همدآ رو رذعا و

 لاقب یک كمریو نادیم بودبا ربخأت یغد نامز رب نکشیعا لولح قو كنید |
 كمرو نامزو تلهم یخد و هدنزو لیعفت ( لبهعلا )  هرظن اذا هلهما |

 بوبا هل هدصوصخ ر هدننزو لعفت ( لهقلا ) هلحا اذا هلهم لاق ردهنسانعم |
 | هدهنسح و ریخرب و داتا اذا هلع یف لهم لاق ردهن-انعمقلواهرزوانأت و تنوکس |

 | لرخآ ویصفكيم (الهم)ریخ اقم دقناذانالفلهمت لاقى: ر دەنسانعم كلنا م دقنوقېس هراس "

 اکب یدبا الهم ینلهما یلصا یک ایعر وایقس ردندنعسقلاعفالا ةفوذحم رداصم هلبیصت |
 الهم لوقا ردربارب یمجو ثنومو رکذم و درفم ردکعد هلا هلحت ریو تلهم |

 الهم هلیبلط تلهم هدهدام رب هسک رب و ییلهما یا ةنالف ای و لاجر ای و لحر اب
 اریز رلز؛د الهمال رلربد هللاو لهمال نوجا "در ینآ هسلوا رومأم دوخاپ هسید |
 . لهمام لوقت و ردرکذم ینمایا الهم لقنال یو رد رعشم ییهدعاسم مدع یکلوا |

 | ییدلسشبا همدآ رب رلربد الهم نالف قر رلبرع و عفرلاب ايش كنع ةيتفع هللاو
 هدکدلربو نادیم و تلهم هنسیدنک هلا ربخأت بوبغلوا لیحت هدننوقع كهانک |

 هلبع كيم ( لهلا ) لب ملو لهخ اياطخلا بکر یا الهم قزر نالف لاقیف |
 | یک رومد و رفاب و نوتلا و شموک رد سذح مسا لماش هرهاوح تایدعم عیج ۱

 یروط و اهوحت و نوجا تایندعم مش سا وه و لهلا زرحا لاش ۲

 | شعراو قبقرلا نارطقلاب یا ةلهلاو لهلاب هلا یلط لاقب یک هلهم روتبد هنارطق
 دیدساوا بئاذلا رفصلا یا لهلاک ود لاق : روند هرومدو رقابو هحو "

 | شعب هدلوک و رونبد هنالوا یروط دوخای هتسوطروط دوخای هنغای نوتزو |
 | f اس یا الهم اقس لاقت : روند هوغآو روند هروق و هلوک نلیکود ندکما |

 . كتيمو مجقلا یا حرجلا نم لهلا لي لاقب : رونید هکیرا ناقآ ندهرایو

 ۱ | رکذ هکردردضم هدننزو لها ( لهلا ( _ روند هیوص یراس ناقآ ندنسهدوک |



#۷ 

 ( ىلا ) عیرس یا لمالم راج لاقب رونید هکشا هدنورو تسح هدننزو طبالع
 ةعیرس یا يلم هقا لاقي روند هب هقان كاجو نکشا هل هلرصق كفلاو یصف كيم ۱

 عرسا اذا لحرلا لمم لاقي :ردهنسانعم كروب هلتعرس هدننزو هلرلز ( لا )

 لاعکلایالوملاب هنیعلعک لاقیرونبد هلیمكجکج همرس هزوک هلیض كی ( لوللا )
 رلرازابوزایهلکن آ هرتفد هحول هکرونبدهلق رومدورونید هنیرارک ذكنهودو كنوکلتو
 ردع وم رب هدننزولبح (للم) رتفدلاحا ولاقاببتکی قلا ةدیدطابیالوللاب هبنک لاقب
 هدننزو هنابح ( “الم ) ردبدآ هدلب رب هدیرغم هدننزو هنیفس ( هلبلم )

 رونید هکما نیکشپ یک کرک هدننزو یر ( یللا ) ردهیرق رب هدنبرق هباج
 لولم نی نوراه ردندیماسا هدننزو رونن ( لولم ) ةصضنم یا یلم ةزبخ لاق
 هدننزو ریبز ( ليلا ) ردرلتدح لولم ینا نباب فورعلا قحسا نب بیعش و
 نیا لیلم وا و هللا دبع نیا لبلم وا و ردیعسا لحر رب و رونید هنشوق هغرق
 ندنحا كنهنسن رب هکر دفدارحو هدننزو لالسنا ( لالالا ) ردرا هباص خالا

 ر هدننزو لاح ( لامل ) لسنا اذا هنم "لا لاقب ردهنسانعم قمقح بولریص

 لاق ردلاوما یعج روند هتساوخ هدیسراف رود هبهنسن یغیدلوا كلام كمدآ

 مجرتم ردلوم یصا هروک هننایب ا یش E هکلمام وهو ریثک لام هل

 نایحخ هدنورد یسهرطاخ قلوا ذوغام ی نالوا یعسا تكحروا لام هکر د

 ردهنسانعم یتلوا رادلام هدننزو لوعش ( لوژلا و ) هدننزو لوق ( لولا ) ردنا
 بابلا نم الوژمو الوم لومت ملا مضب تام و لات میلا سسکب نالفای تام لوقت
 الوم هتلم لوقت ردهنسانعم كمربو لام همدآ رب و لاماذ ترص یا لوالاو عبارلا

 قوج ( ةلاتسالاو ) هدننزو لعفن ( لوقلا ) لالا هتيطعا اذا لوالا بابلا نم
 (لیوقلا ) كلام رنک یا نالفای تلتساو تلاوت لوقت ردهنسانعم قلوا یحاص لام |
 (لانا ) لاماذ هریص اذا هوم لاقب ردهنسانعم كما رادلام یمدآ رب هدننزو لیعفت |

 ( لیلا ) ردکعد یحاص لام ردشلوا لئاز ینبع باقلادعب هلغلوا لئام ىلصا |

 لام بحاص هدننزو دیس ید وب ( لولاو ) ردهلدبم هناي واو هکهدننزو دیس ۳
 قۇم روک نولامو یک هداقو دناق رولک هلام یعج كتلك لام روتبد همدآ |
 هلام ید عج تلذک ردشفلوا فذح تبع بولوا هثلام هدعب هلام بسا هکر دام 3

 هلام یه و نولام و ةلام مه و لومو ليمو لام لحر لاقب رولک تالام و روک |
 همدآ ر یخد و هلبرسک كنهرمه ( ةلامالا ) لالا ریثک یا تالام و ةلام "یهو |
 لص كيم ( ةلولا ) لالا هتبطعا "اذا هتلما لوقت ردهنسانعم كءربو لام

 ربش نده رویش هدنزو رییز ( لیوم ) هنسانعم توبکنع روت کروا
 قاح فرح ردنفل هددلنیتعف و هدننزو لدا ( لبلا ) رديمدق سا تو

۹2 

۱ 



 هلکنآ هفلوا مقسم ءارهاش تمیرش و نیدو رب هتسانعم هکولسم قیرط ھهم

 ( للفلا ) هثید یا هنلم ذخا لافب : رد هنسانعم امئوخو تبدلمو یدنلوا هست
 | لاقي : رد هنسانعم كيلثلم هلثلم رب هدننزو لاعتفا ( لالتمالاو ) هدننزو لمفت
 للت لاق ۰: رد هنسانعم تاعروب هلثعرسو اہف لخد اذا "لئماو مالسالا م للم

 | دارفیپ و برططم ندهسانو مت دوخاب ندکلهنسخ للتو عرسااذا "لتماو یدلاق
 انعی تبلقت اذا تبلغ لوقت رد هنسانعم كمردشنود بوبلابح هنتوا یر هلغوا |

 یغوطهشنآ نوجعا نثلغوط ینسهلوقم نوأو یاب هلیهف كم ( للا ) “اغوا
 ا هلام اذا لوالا بابلا نم ام راثلاب میسلاوا سوقلا "لم لاق ۶ رد هتسانعم

 هلخدااذا ربلاف *یشلا i : رد هنسانعم كعوک هنب روق شنآ ییهنسنر و |

 كلنا بوناچ ییوئو عرسا اذا یشلاق لم لاقب : ردهنسانعم كروب هلتعرسو هبف ]|
 بوموک هلوک ناب یکما و هللا نعي هطاخ اذا بوئلا "لم لاقب : رد هنسانعم |

 زیا لء لا رونلوا ریبعت قعاب هحنوب و یدسابلوک هکر د هنسانعم كمروشب |

 هبلع لم لاق : رد هنسانعم قمازوا قییغ رفس كمدا رب و هللا ف هلخدااذا معأاوا

 “الم تللمو تللم لوقت رد هنسانعم قمایعوا هنسيرغا هقراو قاط اذا رفسلا

 كنود هنوا یرب بولوا رارقیب ندهسانو ماي ندنمیم و لاللا هذخا اذا مومحا |
 هنوایرب بودا رارقب یهنسنر و اغوا انضم تبلقت اذا تلام لوقت رد هنسانعم |

 (لاللا ) هتبلقاذا لوالا بابلانم "الم هتللع لوقت رد هنسانعم كمردنود بوریوج |

 هکرونبدهنحاغا كنسهبق علقو رونبد هرتنالوا ضراعندنتلقن "اج هدننزو بارع |
 لالمرسک لاقب روید هنسهقرا كبايو راردبا نییزتوالط ینرزوا ردقحهلوا یغاعلاب |
 هنرارح نالوا ضراع هرجا يک هدندب و ردیدآ عضومر و هرهظ یا سوقلا |

 ندنمو روند هنسبرغاهقراو ردیاربنأت هنصاءرلکک ندنندش كن"اج هکرونبد |
 لاللا هدحا لاش روند هک هد بویلابح هوا یر بولوا زارقب ندهسانو ماي ۱

 شعثپ هدلوک یا ((لولملاو ) هدننزو ريما ( لبللا ) اتوا اتم بلقتلا یا |

 لیلمو ةللازهخ یا الولعو البلم همعطا لاقب یک یدصابلوکو هجغوب روند دکعا |
 هنیفس ( ةليللا ) رک ذپساک یک "لمع رونبد هلوب كلشیا قوج یسهدنورو هدننآ |
 یعف كنالوا بم ( "لملا ) رونید هترارح شما ربثأت هکبک یخدوب هدشنزو |

 لیلقیرط لاقب رونید هلو كاشیاقوج یمهدنورو هدننآ یند وب هلبعف كنهياثو |
 لزلزت ( لملقلاو ) هدننزو لیعفت ( لیلقلا ) بحال لعم وهف كاس یا "لعو |
 هوا یر بولوا رارقب هرجا تكشود ندهسات دوخاب ندنی هدرلن وب هدنن ژو ۱

  Îبیس وا ل ادا تل و تلام لوقت رد هتساتعم مر بدنوو ۳۹

 | هبلع
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۱ ۹٥ 
 شپ ددد ل

 "| لکم و لکم بیلق لاقب روید هویقکسا شفلوا حارخا بولیکج ییوص هلجلاب
 هلوکهجزآ یبوص هدننزو ربنم ( لکملا ) اهؤام حزندق تناک اذا ةلوكعو ةلکعو
 لکءرتبلاق روند ھوق نالوا وص هدنحاوءالا لیلقلا یا لکع ردغ لاقش روند

 جوزتاذاةنال لکمتسا : ردهنسانعم كلا جوزت ( لاکعتسالا ) اهؤام ابف ناک اذا
 ةقانلاباملاقب رد هبانک ندنوقهدارو رونید هنغای چا هدننزو بارغ ( لاکلا ) اب

 لحر لاق روند نیک تک مثل هدننزو یروبص ( "وکلا ) میش یا لاکم
 راخ داوعج یرلهنسن ییدروکو یغیدلو هدننزولئاع ( لک املا ) مئل یا "یلوکم '

 ردیسا هتشرف ر ندهعبزا هکئالم هبرسک كيم ( لیئاکیم ) رود همدا ندا
 یهتشرفلوا نلاعتو هناعسقح هکر بد راش ردتغل خد نیئاکیم هللونو مالسلا بلع

 لللا ) ردشلبا .لکوم هلبصح یقازرا تكناوبحو ناسنا ناک هدنیمز یور (

 هنسانعمیعاصواهلبصف كرليم ( لاللاو ةلاللاو ) هدننزو هلغ ( ةللاو ) هلنیتعف
 همش اذا عبارلا بابلانم الالمو ةلالمو ةلم و اللم هتم تللمو هنللم لوقت رد

 ) لالمالا ) . هتللم ینعم هنللقسا لوقت رد هنسانعم قفاصوا یدو ( لالتسالا (
 ىلع "لعاو ینلما لاقت : رد هنسانعم قمردنانشوا تورو یمدارب هلرمسک كنهزمش
 هيلع "لما لاق ردلمعتسم هنسانعم قلوا دیدم قیرغو رفس كمدا رب و مرا یا

 :رد هنسانعم قمزای یسیدنک بویلیوسیسیر عی هلبقرط ءالماو لاط اذا رفسلا

 هدننزو هروبصو روبص ( ةلوللاو لوللا ) هنع بتکف 4لاق یا هلعا لاق
 ) قناصواولتلالم ردرلفغصوهدننزو هدادش ( ةلاللاو ) هدننزوهلوعاف ( ةلولاماو

 ةلولام و هلولمو لولم وه لاق روند هلولمو لولم یخد هدو روند همدا

 ردنوحا هغلابم ءات هدهلولم یکل "وا هکر یدحراش ةلولمو لولم یهو ةلموذو ٌةللمو
 ردنراشاهنراقدلوا هنسانعم لعاق كرلنوب هلموذو 7 هغلابم هدنزو هرومات لولامو

 | ) رب رولیصاب هننزو یغلوق 2 یدنلوا رک ذ هکر د ردصم هلننتعف ( لللا

 | هلوک ینا و یدفلوا رکذ هکر دردصم هدننزو هلغ ( ةللا ) ردیعا اعم هنرک

 هکمنا شعثپ هدلوک یا هلمزبخ "راا دامرلا یهو ةلمزخ همعطا لاق روشید .

 | رارروشپیخد هدرلنامرکد هرنشطشعبورارروشپیسهفئاط ماشخاو بارعا هکرونید
 | ضراع ندننرارح “اجو هنسانعم هرجروند هنبروق شتآو راردبا ریبعت هوب
 | هنیرت “اج یخدوب هدننزو بارغ ( لاللا ) رکذیناک یک لالم رونید هرت نالوا
 تشکید هلی كيم ( ةللا ) "یملا قرعیا لاللاو ةللا مومحلا ذخا لاقب رونید"
 ةطيلاىا ةلئا ىلع بوثلا لاقب رونلواریبعت یدنلیاو هليا هکر ونبد هنسناچ ادتا
 ندنسهدام بات کا١ تللما رونلوا قالطا .هتعيرشو ند هلرنک ( هللا ) لو
 هکیدب دیرمنحز هدساسا هنبدو هتعیرش یا للملا رخ میهاربا ةلم لاقب رد دولت



 هلکمد قرزا لقم ردیاص رص ر تبا هدنع اسوصخ هدبرع دالب وراد وبشا

 كفلؤم سپ رارید دوببلا لفم هئالوا لئام هئرفس و رلرید نروک هدیکرت ردفورعم |
 را ریدیلغس هلالوا للام هداوس و تربغ و ردکرک یلوا وب یکیدلبا ناب هلا ردنک
 اک رولوا ئاج داب ندبا روهظ ندن یاو و ردبوسنم هنسهطا هیلفص ارهاظ
 مود ( یکلا لغملا ) راربد یدنه هئالوا لئام هترجو یاص راربد یبرع لغم

 | یهدسودرابو نسبافلنوشخ و یلئسوفع رونلوا لک !هدفدلوب جشاردیرم كنجاغا
 | زوک هلی كپم ( ةلفلا ) راربد لفد هنسیروف و شیب هنسهزا كنوبردب وغم
 هب هفدحدوخاپ روند هنسهراق و قآ لوق ىلع رود هنسهص# ممج یتس«رافو قآ

 | ربخ اذه هلوقو هدشنزو درم رولک لقم یعمج ردیسهراف كوپ كزوک هک رونید
 | اهکرتو ةرم لافف :ولصلاف اصلا حسم نع لثسو دوعسم نبا ثیدح یفدروام ینعب
 | هرععا زان نعي كرظنو كنيعب اهراتخع هئام نم ربخ یا هل هقان هئامنم ریخ

 | كلبا حسم هرکرب هدقدنلوا لاژس ندنموصخ كما اصح حم ندەدجمس عسوم
 ۱ هبهقا زوب نالوا هدیدنسب و هدیرک هدکرظن كما كرت یندبآ نکل ردزیاج

 | لها هکر وند هراشاط هدرخ لوش هدننزو هرم ( ةلقلا ) ردلضفا ندقلوا كلام

 هدنرلکدلپا سقت یبوص نالوا دوحوم هدنرلناب یثا ندننلف كيوص هدبرب رفس
 هحردقلواهسکر هو منو وسیرادقم كجروایرلن آ بوبوق هباق رب یرلشاط لوا
 مدع اذا هال عنسون مسقلا :اصح یا ةلقلاب ءالا اوعساقن لاقب رلردبا, عيزوت وص
 | ( لقاقلا ) همس مهنم “الك یطعیف ةاصملا رمغيام هيلع "بصب مث رقسلا ىف هاثا
 | اط" اغت اذا القات لاقب رد هنسانعم قمردلاط ههوصیرب یر هسک ییا هدننزولعافت

 لقتسالاق : ردهنسانعم قلاط هیوص یب ردی هدننزو لاعتفا ( لاقتمالا ) ءالا یف

 كنوبق هلئوکس كفاکو ىضو یعف كيم ( ةلكملا ) ارام صاغ اذا لجرلا
 جارخا بوابکج ادتبا ندنآ لوق یلع روند هنسدام وص شکرب بولیکربا هدنبد

 نم یتتسیام لواوا رثبلا ةچج یهو كرثب ةلکم یتطعا لو روتبد هبوص نانلوا
 هحزآ نالق هدند كنويق هلکم هدندنع راضعب و ردوب هحګ هیحسن هداروب ابنجج

 رولوا نددادنحا هروک هلوا لوق رونب دهب هیقت هح زآ نالقهدیاق دوخای رونید هبهبقت

 لاقب :رد هنسانعم قلوا وص ییدبد هلکم هدند كنوبق هدننزو دوعق ( لوکملا )

 هدننزو روبص ( لوکلا ) ةلکماج تناك اذا لوالا بابلا نم الوکم رثبلا تلكم
 لوشوهدننزو بتک رولک لکم مج رونید هبویق نالوا وص ییدید هلکم هدنجا
 هدنندهح رادقمرب تولیکربا هحزا هحزآ ندفارطا هلغلازآ یبوص هکر وتد هب وبق

 ] (لكنا ) اهلفساف ءالا عتجا یتح ساف اهؤام "لق اذا لوكم رثب لاقب هلوا مت

 || (ةوكىلاو) هدننزو همرکم ( ةلكىملاو ) هدننزوفتک ( لکملاو ) هدننزوقنع |



۳ 
TYسس یو  

 راد هود كدر هل رسک كنه زمه ( لاغمالا ) نت ماع ف جنت ا] ۱

 هبک و مهلبا تلغم اذا موقلا لغما لاق : رد هنسانعم قمارغوا هروکذم ضرم
 لغلاب هتعضرا اذا هدلو لماخا تلغما لاقب : رد هنسانعم كمرما یفحوح نوتاخ
 لوا هخدلوا هبکر ه هک رد هنناتخم قلوا التبم هدرد هنوک رب نویق یثید ةصاخ و

 قمرغوط لصتم هنس رب یعسق نوبق لاغما لوقیلع روقارب ینلود هلیببس درد
 اذا ةاشلا تلغما لاقب : رد هتسانعم قلوا هبک هعفد کیا هدهنس ر ضعیلادنع و

 ناوا ةعباذتم تاونس جنت ناوه وا اه دلو تقلا تلج الك ابنطب ف عخو باسا
 ندهع روه ینحوح هنس رب نوناخ لاغماو نيت رم هنسلا ىف ابلع لمح

 تنلو اذا را تلخمأ ناف: رد هسیاتمم یمروغوط بوق هک

 كمرزما ینغجوج نوناخ هبک هلنیتصف ( لغملا ) ماطفلا لبق تلج و ةنس "لک
 كمدآربو هتعضرا اذا عبارلا بابلانم الغم هدلوب لماملا تلغم لاق : رد هنساثعم
 تدسف اذا لجرلا لغم لاقب : رد هنسانعم قلوا هان و دساف بولیزو یزوک

 رولاقهبک هنسن ربمو رونبد هنوناخ هبکنریماییغجوچ هدننزو نسحم (لغملا) هنیع
 لاقب روند هیسک نالوانوکشودهکع قاربط هدننزوربنم (لغلا) رونمدهن وتاخنالوا
 موجی هکیتسهدام لغم نکیآیزنلم هطاحا كفلّوم بارتلا لک ای" علومیا لغم وه
 ناخ هحلا نب لغمىلصا كرلناو ردشميا لامها رددآ قاموا ر ندکارتا لئابق هلا

 ندنآ ید یعاعوا رانا ردرانا یردارب كنو ردمالسلا هیلع حوت نب ثفاي نب كرت نا

 بابلا نم القم هلقم لاقي : رد هنسانعم قاب هدننزو لقن ( لقلا ) ردشمهروت
 لاقهسمن اذا ءالاف هلقم لاقي : رد هنسانعم قمردلاط هبوصو هيلا رظن اذا لوالا
 ام هیحانج دحا ىف ناف هولقماف ماعطلاق بابذلا عقو اذا ] تیدخا هنمو حراشلا
 ردهنسانعمقلاط هبوص لقمو | ءافشلارخ وب و سلا مدقب هناو ءافش رخالا قو

 هند كنوبقو روند هکعا دوس هنوک ر نده:و هيف صاغ اذا ءاملا ف لقم لاقي

 ندهع كنکشوک كجوک كنسهود مدار و هلفسا یا رثبلا لقم یف عقو لافی رونید ؛

 هحزا هحزا هلبلا ندنسهشیدنا ويد رونقوط دوس هلکعا قوح هدکدما یسردنک

 كلذ و اللف البلق هفک ىف هاقساذا هبصف لقم لاقي : رد هنسانعم تكمروجعا دوس

 یتشاط لقح یرلکدید هلقم یا یرک ذ ناق رب و نیللا هن رش نم هيلع یاخ اذا

 "بصو ءانالاق اهاقلا اذا ةلقلا لقء لاقي : ردهنسانعم تكکودوص هن رزوا بوبق |

 ود وراد یراکدید كالن وک قا هکر دیس زدنک هلا تم ) لقلا ۱ ءاملا الع |

 رولوا لصاح ندرجشرپ هک ردتبسا غمص عون رب و راردبا رخحت یسهفئاط دویب
 رپسا وب و تارشحو شنو لاعس یعوجم رولوا یم یلقصو یر و یدنه
 هلازایرلشاط نالوا ثداح هدکر کوب و ههش» لازنا و تدالو لیهستو مر ةیغنتو_

 رد "0 سی

 بس رھ 5 < -.- جو و و چ جیپ

 ۱ ردعفادو للحم یارواو یوقمو نعس*و "ردمو عفان هدنماب لیل یهظیلغ حایر و
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 مدآ رب و همت زاو هلا اذاهنجاح نع هلعم لاقب : رو هثسانعم كلا جاعزا بو رد
 هب لم اذا هيما لمم لاقت : رد هنسانعم كلبا دابر و هات یشبا هلکلیا هل

 اذا لحرلا لعم لاش : رد هنسانعم كهك بوبروب هلثع رس و هدسفاو هعطق و 1

 ؛رد هنسانعم یمرآ بوسک ندنرب یرب یرلهب"اد نکردبک هدلوب و ریسلاق عرسا
 هنسانعم قمراپ ینسهلوفم هنخن و جاغا و شعب نع اهضعب عطف اذا هباکر لمم لاقب
 ] فیرواب ندنجا بوفوس لا هنجرف ثكنها و اهفش اذا ةبشلا لمم لاقب : رد
 ] ةنانا ءایح نم هدماذا راولا لمم لاقب : رد هنسانعم قمرقج بوکح هللا هم
 كمدآ رب و ردطلغ یرلهغسن هحرفسا وا هلبسهلک وا هدارو لب هحرضسا و

 هب عقو اذا هب لمم لاقب : رد هنسانعم كمللید بوریو للخ هنسوما و ضرع
 زا كلتا جاعزا بورید وبا ندنسشبا یا رب ید وب هبرسک كنءرمه ( لاعمالا )
 هدنزوهلافم ( ةلاعلا ) همنزاو هلا اذا هتحاح نع هلعما لاقب : رد هنسانعم

 هدننزو فتك ( لعلا ) رش یا هلاعم بحاسوه لاق : رد هنسانعم روشو رش 1

 | تناک اذا ةلغم ةجنلاقب هلرمسک كم ردلاغم یعجج هریو لود هعفد یکیا هدهتسرب |

 هان وهم ( هلوعم نطب ( لسعنس«یا لەم لحر لاقش رونید همدآ ی دیا هل اعاد

 هلسالتخا و تعرس هیسکرب هدننزو لاعتفا ( لاعتمالا ( ردعضوم رب هدننزو

 سالتخاقناعطلا راد اذا انالف لعتما لاق : رد هنسانعم ققمجاس یردب یغارم

 ردبدآ هدلب رب هدنبرق سافرهش هدبرفم هدننزو ریما هللا همجعم نیغ ( لبغم )
 موقرپ ندراصنا هدننزو هقم ( هلاغمونب ) یدلیا روهظ رلئدحم هجن ندنا
 هبلاقب : رد هنسانعم تنابخ و ردغ و "شغ هدننزو هلاقم ( ةلاغملا ) ردتعاچ و

 كيم ( لغلا ) رکذیساک : رد هنیسانعم تیاعسوزم و شغ و ةنايخ یا ةلاغم
 ینا یکروپ , هلکع كاربط هجمیب ها رباج راوط هلینوکس كني و یعف
 بارتلا تلکا اذا لوالا و ثلاثلا بابلانم الغم ةب"ادلا تلغم لاقب : رد هنسانعم

 روند هدوسیکیدرما هفحوج كنوناخ هبک لغم و ابنطب یف محو اهذخاف لقبلا عم
 هللا رکذ ینلاح هوس هدنناب ړکاح و یلاو كمدآرب هلاغه و لغم و رد هدزنابز هلتنعف

 هدرللحم راس و هدنناب لاو ینعب هموع لوقیلع : رد هنسانعم كليا تیاعس و رم
 بابلانم هلاغم و الغم هب لغم لا : رد هنسانعم كمللید هلا لقن یتسیواسم

 هحهلس هلارباچ هدننزو هحرف ( ةلفلا ) ماعوا ناطلسلا دنع هب یشو اذا ثلاثلا

 تاكا دق تراص اذا ةلغم ةي"اد لاقب رونيد هه"اد نیرمغآ یکروب هلکع قاربط
 روکذم هجو هبهب"اد ردسا هدننزو هرم ( ةلغملا ) انطب محوف لقبلا عم بارتلا

 لکا نم نطب محو یا ةلغم سرفلاب لاقب رونید هبیرغا نالوا ضرع هرزوا
 هکرونید هنوبق لوش هلغم و داف یا لغم هب لاقب : رد هنسانعم داسف و بارتلا

 گ

۱ 
۱ 
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 لوش هدننزو بارع ( لاصملا و ) هدننزو نسحم ( لصملا ) روید هدوس
 نیزسکیکج همولط هلغلوا زستوق و زسهام هدقدلغاص هکلوکیدوس هکرونید هنوبق
 ایل لبازنی تناک اذا لاصم و لصع ةاش لاقب هلوا لیازنم ناه بورو جا لحآ

 هغضم زونه نینح هدنجر هکرونید هنوئاخ لوش لصع و نفح نا لبق ةبلعلا ىف
 ( لصملا ) ةغضماه دلو قلت تناك اذا لصع ةأرما لاقب هلوا رروشود نکیآ

 ( لاصمالا ) رارزوس هبوب هلکنآ هکرونید هنسوکزوس یحایوب هدننزو ربنم
 هلام لصما لاق : رد هنسانعم كلا هابت هجویب یلام خد وب هبرسک كنم
 ایلح اذا معلا لصما لاقب : رد هنسانعم قغاص یندوس هلجلاب كنوبق و هدسفا اذا

 لاقب رونبد هنوناخ هجا یراوزاب هدننزو ءارج ( ءالصلا ) ابفام ینعب ابعوتسم

 :ردهنسانعم قمارغوا هلاهسا نراق ( لاصتسالا ) نیعارذلا ةقبقدلا ىا ءالصم ةأما

 لاق ردیفدار و هدننزو لالا ( لالضمالا ) لهسا اذا نطبلا لصقسا لاقب
 بودازوا ینیدو یهدعو هدننزو لتق ( لطلا ) "لععضا ینعع «یثلا .لصضما

 هفوس اذا لوالا بابلانم الطم نی"دلا و ةدعلا لطم لاقب : رد هنسانعم كمردکک
 ب وکودیرومدو هدماذا لبملا لطم لاش : رد هنسانعم قعازوا بوردنوس یپاو

 هکبس اذا دیدحلا لطم لاق : : رد هنسانعم كمزود هغلغوت بودا هکببس هلغعازوا

 هدننزوملعاغم (.ةلطابلل و ) هدننزو لاعتفا ( لاطتمالا ) ةضِیهفاس و همی +

 لاقت : رد هنسانعم كمردکک بودازوا هلا لعل و تیل یتیدو یهدعو هدرلنوب
 یر هلغلوا روک بوازوا توا لاطتما و هفوس اذا هلطام و نیدلاودعولا لطتما

 روبص ( لوطلا ) "فتلا اذا تابنلا لطتما لاقي : ردهنسانعم قعشمراص هنر

 رردکک بودازوا ینید دوخای یدعو اماد هدننزو لااطب ( لااطلا و ) هدننزو

 بوکودیرومد لاطم و ق"وسمیا لااتم و لوطم لحر لاقب روند هیسک نالوا |
 ی هانک (. ةلاطلا ) رونلوا ريبعت یبهغلغوت هکر وند همدا نزود

 هکیبس بولیکودره ( لوطمملا ) رونید هنتفرح كمزود رفغم بوکود یرومد ||
 و ( ةلطلا ) یکیرارومد قاح و ج رونید ههنسن شفازوا هدنزرط "

 هدشزو دفع ) ةلطملا ( رود هنسهبیش وص نالق هدنب د كصوح هناعف و"

 هود رب ( لطام ) رونید هنسهلوقم بارشو وص هحزا نالیکود ندمولط

 قبلما هدنسورخ و كع مداخ هدناسنا و كمهنا هکرد هنسانعم قمرقح ینراهباخ
 رو هيدصخح نا اذا ثلاثلا بابلا نم العم راها لعم لا رونلوا رییعت كع

 | كناوبح هدننزو لعن ( لعلا ) رونلوا تبسن اکا هیلطام لبا ردبسا كنروغوپ

 ۲ وبا یمدآ رب و هسلتخا و هغطتخا اذا "یثلا لعم لاق : رد هنسانعم یتجاق یی ۱

 هحزآ و البلق ءاطع یا الصام هنم لا لاقب رونید هرو هحزآ هدننزو لصاح
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 :ردهنسانعم یاس دوس هحزآ هلئوکس كنه نیش و یصف كيم ( لشلا )
 قمربس ندنیف یمفو البلف هبلح اذا لوالا بابلا نم الشم نبللا لحرلا لشم لاقب
 | هلئلوهس هدننزو ربثم ( لشما ) هلتسا اذا فیسلا لشم لاقب : رد هنسانعم

 ( لبسشقا ) بلخاب قیفر بلاح یا لشع وه لاغب روئبد همدآ نافس دوس
 هنساسعا یدوس لوفیلع : رد هنسانعم تكنرو دوس هح زآ هثا هدننزو لس

 شش تلزرا اذا ةقاثلا تلشم لا : رد هنسانعم كمازآ كب دوس هبهع هلفطیاب

 | :ردهنسانع قمريص حق ندنیف هدننزولاعتفا ( لاشتمالا ) اب "ردترشتناوا البلف

 هپمرا هدننزو ریس وب هلاهموعضع میم ( لیشوم ) هلتسا اذا فیسلا لشتما لاقب
 دوخاب ردنداروا "یلیشولا مانغلا وا هبقفلا نیسح نب ماغ ردهبرق رب هدنساسق

 یدج كلا یوم ردبانکرب صوصخم هنسهفاط یراصن هکردبوسنم هبالبشوم
 : رد هنسانعم قملازآ ینا كنهدوک هدننزو لوم ( لوشلا ) یدیشلوا یدتهم

 | ةلبلق یا ةلشام ذخف لاقب هنم و "لق اذا لوالا بابلا نم الوشم هل لشم لاقي
 (ةلاصلاو) هدننزو لسا ( لصلا ) ملالبلقیا ذضفلا لوشع لحر لاقب و محل

 كنآ رونلواریبعت شک ههنظبلغ هرکصندقدفص بودانیق یدرغوب هدننزو هباعس
 شک هراق و توروق هراق رلکرت رلرقس بودانیق ید هعفد رب هکرونبد هنبوص
 سویکلایدرو دراب و شماحكي راربد هایس كشکو یر اکا هدبسراف راردبا ریبعت

 | طقالانم لاساموه و هلاصلا و لصلا هاقس لاق ردهنسنرب "منم هبهدعم و مهلا و

 | لصم لاقب : رد هنسانعم قمل اط هدننزو دوعق لوصم و لصم و مع ۳3 اذا
 ۴ ۲ شفلشیا ندنبوج امرخیدروغو و رطق اذا لوالا بابلانم الوصم و الصم *یثلا

 || هبروط اکا هکرد هنسانعم كمزوس ینیوص بوبوق هبهبروط اب هفرظ یسهلوقم تبس
 | قرخوا صوخ ءاعو یفراص اذا الصم نبللا لصم لاقب روئلوا ریبعت یدروغوب |

 || رر نمنع یب حاسم نکل ردرعشم یتسلوا مزال یسرابع رهاظ كفلّوم هژامرطقبل
 ت یک لصناو ریموت :هرابع ءاعو ق هعتمو اذل هذلوضا راسو هد
 | هلع اذا طقالا لصم لاقب : رد هنسانعم تمزود لصم یتسبروق دروغوب نانلوا ۱

 حرا لضم لاقب : رد هنسانعم كلا نالبس بوزیص كرج هعئزح ندهراب و ۱
 | هنسانعم كمريو هنسن هحزآ كب ندنقح هنباد نودم و رسی *یش هنع لاص اذا

 ۱ ۱ هرباجتا یلام و ربسب *یش ینعب هنم هلجرخاذا هقح نم نالفل لصم لاقب ردلمعتسم

 || اج هفرص ىنعي .هدسفا اذا هلام لصم لاقب ردلعتسم هن انعم كليا هان هلفرمص

 ۱ ۱ یوص و یدنلوا رکذ هکرد هنسانعم قلعاط هنننزو دوعق ( لوصلا ) هیق ریخال

 | مال هنع زبم اذآ الوصم نللا لصم لاقي ۰: رد هنسانعم قهرا بوزوس نددرضوب

 |[ (لسالا) رونید هبیدنزیص ناقآ بوزیص ندیوک هلبحف و یعخ كيم ( ةلاسنا ١)
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 دوخاب لذم هدننزو لتق (یلذلا) رونید همدآ لابخو معالو هریخ تیاغب هک ردتفل |
 انادبویلتا مارآ الصا هلتهجو رونید ههتسخ رارقی هک ردیعج كنسهلک لیذم
 ۱ یا یلذم لاجر لاق ىد لوا لاہتسا هدرل هسک نالوا هرزوا بارطضاو تکرج

 لاقب رونید هغاسمروق ندا كلکنوز هنلها هدننزو ربنم (:لذملا ): نونکمطنال

 وضعر دوب هدننزو رارجا ( لالذمالا ) هلها ىلع: دا"وق یا لذع ها تعج
 "لععثم ( "لئذملا ) تلذما ینعع هلحر تلاذما لاقب : رد هنسانعم قلوا قشووا |

 تظلغ هنحارمو سفن یک شکهزابجن و روج دوخای شمال آ یتسوش وا هدننزو

 | (لاذلا) سفنلا رثاخیا الئذم سا لاقب ,رونید همدآ شلواضراع خافتناو روتفو
 أ یا لاذم ه لاقي رونبد هغلنابنلفو هغلقاسمروق هک رد هنسانعم ءاذم هدننزو باتک

 نوسلوارسمه هلکلک یسانشآ كنسهجوز نکیا شارفمه هلبسهحوز هسکرپ و ءاذم
 هنم و حراشلا لاق روند هغمفح 4 هغرالا قرهنلراوب هحای هعاي ندنشارف ويد

 ناوه و قافللانم ءاذلا ىورب و [ قافنلانم لاذلاو ناعالانم ةرفغلا ] ثيدحلا

 ۱ هربغ ایشرتفب یح هنع لاو و هنلبلح هبف مجاب املا هثارش لا قطب
 هدنسهداملحر یوفلوم ردب دا شا هحالا ساحر هدننزو رقع م ) لحرمملا (

۱ 
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 هجرحد (ةلدرلا ) یدشلبا نایب هللا شاه هحالاشوقنمیرلتروص لحمو تب
 هنسانعمكلشیا هاب و كشوک بویلشبا هلیهحو تناتمو ماکحا یشیا ر هدننزو

 تموادم هلع رب هدننزوهحرحد ( ةلطرلا ) همکصم اذالملا لدرم لاقي : رد
 لطملاقب ردصوصحم هک تموادمهلع نالوا داف لوق ىلع رد هنسانعم كما

 :ردهنسانعم قمردشالب هنسن رب همدآربو داسف قالا نوکت الوا همادا اذا لمعلا

 :ردهنسانعمقغقوط هننصرع كمدار و هبهخطل اذا هربغ و نیطلاب انالف لطرم لاقی |

 | انالف رطلا لطرم لاقی : رد هنسانعم قعتالصاو هبف عقواذا هضرع لطم لاقپ ۱
 لاقب:ردهنسانعم .قلجا دولب هدنزوب اوه هدننزو لالععضا [ لاله نالا ] هاذا |

 وب و باذاذا جلا لهما لاقب : رد هنسانعم كعرا راقو عشقنا اذا باعسلا "لهزما ۱
 نوزواویغوطیکطخزرغمندنفا رطا هلنیتعف (لسلا) ردولقمندنسهدام "لهمزا ||
 هابسما ىج هنسانعم ءالا لیسم روند 4:سیدنقا وص و روند هضرا یدازوا |

 لئاسم هکربدحراشرولک لئاسمو هلی كم رولک نالسوهلنیتضرولک لسمو رولک |
 نالوا هدزوب ضعب هدننزو هلاقم ( ةلاسملا ) ردبلاغ قلوا یتیم هنروصت لیسم |

 نسحف لوطیا ةلاسم ههجو یف لاقب رونید هغلیدنقآ و هکلویوس ربلد و ولقشقای
 بابلا نم السم ءاملا لسم لاقي : رد هنسانعم ققآ هدننزو لسن ( ليما )

 : رد هنسانعم قمریص ندنیق یحمق هدننزو لاعتفا ( لاستمالا ) لاس اذا لوالا

 ردبدآ عومرب هلبادم و هدننزو فونت ( یلوسم ) هلتسا اذا فیسلا لستما لاق |
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 یدازوانوزوا بولیغوفندنسهسک هک رونید همدآ لوش هدننزو فنک ( لصاا )
 ابعایح ادورطم یا الحم دبز راس لاقب هلوا شلاف لاهس# و هدنامرد هلرهب روس

 ینلح لوقا رد هنسانعم كمریو توقف و كمردالئوف هدننزو لبعفت ( لبععتا )
 | روئید همدآ نیفجاف هدننزو لخاد هلا همصحم یاخ ( لخالا ) ینوف یا نالف اب

 | هربخ دوش هلرسک كيم ( لدلا ) براه یا عامو لخام وه لاقب یک علام
 | صیضشت بورولب هلجوک یسیلارف ندنکلرغال كب هکرونید همدآ غال زسلجو |

 (لدملا) معلا لیلفلا سا لا لحرلاوهو الدم ضرلاهربس نالف لافب هنلوا
 | ېک دروغوب و سبسخ یا لدم وه لاغب روند هبسک یندو سیسخ .هلبصف كم
 | كولم هدننزو لبچ ( لدم ) رثاخ یا لدمنبل لاقب روند هدوس شلتوق كب
 ۱ ردبدآ نصح را هدمبلدبا هدننزو نىسا ) یلدم ( رديء كن ر ندربچ "داق

 | یرلکدید یللدم هدزکد قآ الاح هکلب ردلکد هدنسهکلوا سلدنا هکرد حراش

 ردبدآ ینلموق رب هدنسبقرش نارج هدنزو ءار ( ءالدلا ) ردقحجهلوا هربزچ
 قوایسهلا ليدنم هدننزو لعفت ( لدقلا ) ردعضوم رب هدننزو هاعس ( هلادم )
 ( لذلا ) ردلدبم هلاد نون ارهاظ لدنمت ینفع لیدنلاب لدم لاقي : رد هنسانعم

 | هنانعقاوا رارفیب و برطنمولدکش هلبییسهضراعرب هدننزولع هلا همجعم لاذ
 | هفلفشوا لذم و قلقورصخ اذا مبارلا بابلانم الذم لحرلا لذم لا : رد

 هدتننزو فنك ( لذلا ) ردخاو ةرتغلا یا لذلا هذخا لاق روند هکلتسسو
 یاالذم راد لاش روند دیدآ رارقب و برطضمو لدکت هلببلس هم راعرب ردفص و

 ( لاذلاو ) هدننزو لزع ( لذلا ) رکذیساک رد هنسانعم لیذمو اقلقو ارض
 لاق : رد هندانعم كلا اشفا بویمءدما کو ظفح ینزار مدآ رب هدننزو لاقم

 هاشفا اذا سماخاو لوالا تابلا نم الاذمو الذمو لذمو لذم و هرس.ب نالف لذع

 | هسشتلذم لاقب : رد هنسانعم كليا تحاعسو لذ و رولوا یعیبط هدننربخا ناب
 || :ردهنسانعم قعشو وا وضع رب و تععساذا ساخاو عبارلا بابلاستلذمو *یشلاب

 ینحو لذاب كب رولوا فصو لذمو تردخ اذا مبارلا بابلا نم هلحر تلذم لاقب
 ربما ( لیذلا ) ع یا ديلا لذمو سفنلا لذم لحر لاق روئلوا قالطا همدآ

 | همدآ كشوک یزغا نالوا ردبا اشفا بویعالقص ینّرس ردغصو یک لذم هدنزو

 نالوا رارقب لیذمو ه"ّسب ینش ناک اذا لیذمو فتکک لذم وه لاقب روشید
 | یرلکدد نهآ مرن هدیسرافو راقتال ناک اذا لیذم شیر لاق روند ههتسخ

 | (لانمال) رد رومد كکرا كيلجو دالوبرونلوا ریبعترومد یشید هکر وتد هرومد
 1 اذا هلحر تلذما لاق + رد هثسانعم قعشو وا وضع رب ید وب هلک كنه ی

 ۱ هدنسهلک لذن ةلرمنک كيف ( لذلا ) ردخو ةرتف یا لاذما ۵ لاق و تردخ
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 یرهوح و ردتبثم هلئاونع یلع ثیدح قو یند هداجن اعقاو رد ررقم هدلوصا
 لاش رونبدهواو هیهوا قاربا لحاقو ردشلیا افتکا هلیمالک ةلحاقم روما نامه
 لوقترونبد ید لحام روند هبسکشلوا ریغتم یدوحوو ةدعابتمیا ةلحا "راد

 كلا هلیح هدننزو لعفت ( لصعتلا ) ندبلا ریغتم یا الحامو الحاقم هتبأر

 هدنصوصخ ادا یییولطمو قح كمدآ رب و لاتحا اذا هل لحم لاق : رد هنسانعم
 لاق ردنرابع ندکعا ادا هلحرو اذا هکر د هنسانعم قعارغوا هتجزو تفلک ی آ

 مظعم ( لحعملا ) ردندنو یرارپبعت لحم كنيفلوم هلهفلکت اذا هقح هللحم

 هکروتید هدوس لوشو لاوطم یا لح يش لاق روند هبهنسن شخازوا هدننزو
 زونه نکل بوشلوا ظفحو عمو همولط لوق ىلع هلوا شلشب هکیشک | یعط
 اموا ةضوج مط ذخا یا لح نیل لاقب هنلوا برش نیزسفلوا ربغتم مات یمط
 : ردهنسانعم رکمودیک هدننزو باتک ( لاحلا ) برشلاو مطلاذخأب ارتب اف نقح

 رستو بلط ییصو صوصخرب ها هلیحودنفو دیکلا یا لاحلا فيعض وه لاعب
 لاقب :ردهنسانعمرییدنو لیاب مالا موروهو لاحلاب هبلطم زاف لاقب رونید هکليا
 دیدش وه لاقب : رد هنسانعم لادحو رد هنسانعم تردقو ربیدتلا یا لاحلا یوق

 رولوا ردصم ندهلعافمو رد هنیرلانعم توادعو باقعو باذعو لادجلا یا لاحلا

 رد هنسانعم تاوقو روزو هاداعاذا الاع و ةلحاع هلحاملاقب هنسانع+ كليا كلنمشد

 ءلالهو كالهلاو ةدشلا یا لاح ف عقو لاقب : رد هنسانعم كالهو تنصو تدشو
 تاوقو روز هلا هسکرب یکهلحاع رولوا ردصم ندهلعاغم هنبو روید هکلیا

 هدایز ندرخآ ي وف كنامه دحا هک ات هنسانعم قعشراپ بودا هثحابم هدنصوصخ
 (ةلاحلا ) "دشا امينا نيب یتح هاوافاذا الاحم و ةلحاع هلحام لا هلوا رهاظ یغیدلوا

 رارکحوص ندوبق بوشوق هود اکا هکرونبدهخرجو ههرکب كویب هدنزو هباعس |
 هدنسهدام لوحینوس فلوم ةيظعلا ةرکبلایا ةلاحلا ىلع قتتسا لاقب رد هبئدحو هات
 ۱ ردشلنارابتعا هیلصا ین هدارو دو تا ندنسانعم تنودهکی دیشلیا تا ید

 هقراكنسف هود هلامو ردر"اوصتء ندنرلان«تدشو توقدوخای هلبحو رک« ارهاظ

 لحم یعا عجو زبساه رولک لاحم یرلءج روند ههغروکوا رب ندنرلهغروکوا |
 بوروتوا هدنرزوا كنآ رلیجاوصو رلیجراویدهک رونی هلکساو هلی كی رولک ||
 ةبشلا ی و ةلاحلا ىلع نایطاا لع لاقي رونلوا ریبعت یخد واچهراق رازدا لع |

 هخرجوهبهرکب لویبیخد وبهدننزو باصس ( لالا ) نونابطلا الع "رقتسب قلا |[
 هدنتئیه یراکک هغروکوا هکر دبدآ نوکزود رب ندنرانوکژود ناوسنو رونید
 راقفلا هةيه ىلع نوکی ىللا نم برم وهو لاحا ا ماعو تءاج لاعب رولوا

 روند هنمواط دوس نالوا ندنسیرد قالغوا هزا هدننزو .هلحرم ( ةلعملا )
Same 
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 رونلوا رهبعت قجرابق هدیکرت رالوط وص هدنجما پورابق ندکل شبا شبا هکرونبد_
 هنبکت اذارفاعا لج لا کرم و هر ردلجم و هی رمک كی ردلاجت یعمج كنوپ_

 | ةقبفر :رمف ةلعماوا هام معلا و دلطایب نوکی نا لعلاوا باصف ؛یربا : ملا

 راهود ینعب ةثلنع هاور يا لیلاک لبالا تءاجلاقب هنم و لمعلارثانم هام ایف من

 ثنءرمه ( لاجملا ) رلیداکو اطبط هباوص یکلجم یرلنراف بوناق یککرک هبوس
 هدیتلجما لاقب : رد هنسانع« قەرابق بوئلرمع نداع ترثک لا ید وب هلیرمک

 اهربص اذا لمعلا هدي لحما لاق : رد هنسانعم قغرابف ىلا شبا و تام یەم |
 هدهکم باب و رونید هبوص نالوا عت هدند كنهرد و كغاط ( لحالا ) ةلحام

 | هدننزولسف ( لحما ) رولوا هدنآ وصندبا حشر ندفا رطا هکر دیدآ ماعومرب
 ۱ رابغ روید هزوو هدیکو هر یا هلع .ه رضبال لاش : رد 4سانع» دکو رک« ۱

 ۱ رطلاعاطقناو بدحو ةدشیا لع مملسا لاقي روند هنانیفو هفاقاروژو هنسانعم

 | قلوا قاروف رب رولوا ردصهو رکذیساک رونید هرب قاروف ېک هلو لوعو |
 | باتکلاح و لحو لوح« ما ا اذا ثلاثلا بابلا + ضرالا تاع لاش هاساتعم <

 ۱ * رد هنسانعم كلبا ثا ربا ررحدو دیک ههدآ رب هلباعسو هکاحریاو و ریا هدي زو ۰

 | اذا سمااو عبارلاو یناثلا بابلانم الو ال هب لعو هب لعو نالغ ل لاقب
 قالطا دیسک تاقاخ داج نایلوا یفنمو ر السا لو ناطاسا ىلا ةباعست هداک ۱

 هدننزو مرمت ( ةلحلا ) هب عغنتب ال یا لحم لجر لاقب هلبیبشت هلع ضرا روتلوا
 نسسحم (لعلاو ) هدنزو هنسحم ( ةلعلاو ) هدننزو روبص ( لوحاو )

 هرب قاروف یک لح هدننزو بارح ( لاعحااو ) ردلیلق ندلاحا وب هک هدننزو |

 | ( ةلصلا ) ةبدح یا لاحگو لعگ و ةلعگو لوح و لو لح ضرا لا رونید |
 بابلا نم هل شضرالا تاح لاق 4 رد تام یاوا قاروت ۴ هدیزو هلاقم

 قاقاروف و قاتیق لح رب هلرمسک كەز ( لاحمالا ) ةبدح تناك اذا سءاخلا

 | قاروق و قانبق ( للملا ) اويذجا اذا موقلا لعا لاقب : رد هنساتم» قعشاتص |
 لحام هرزوا سابق ريغ نکل ردندناحا اکر وند ید لیگ روید عو هر هد

 ۱ لباقم ( لحاقلا ) رونید همدا شاوا ریتم یدوحو لحامو ردللفل ےگ رده

 | رونید همدآو هبهود ایزو برطنعءو ناشی رب یمادنا بولوا نوزوا كب هدننزو
 لوطبانتف یا [ ةلحاعم اروما مکلازو نم "نا ] هنع هللا یضر يلع مالك ةتمو

 یدلیا دیبقت هلناونع ثیدح ینا ندنمهو یرهوح ردیونعایم مالت وب و اهحرمت
 حراش ردشلنا مسر ءاعوفیم بود ریخت یرهوح ردیوصتم یک اروا تاذک |

 قالطاثیدح هاصعا مالک هقشب ندنلاقحا قلوا ندنسهلج فوتوم ثیدح هکر ید

 هدلوصا
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 ماف اذا سماخا و لوالا بابلا نم الوثم لثم و هيدي نيب لثم لاقب_: رد هنسانعم |
 ًاطل اذا لجرلا لثم لاقب رولوا دض هلغلوأ هنسانعم قعشپاب هر بونیس و ابصتتم

 رب و هعضوم نع لازاذا نالف لثم لاقب : رد هنسانعم قمل ربا ندنر و شرالا |
 هب هبشاذا نالش و ان الف ان الف لثم لاقب : رد هنسانعم كمرکی هبهنسن ر یهنسن
 لتسغ ( لئملا ) هلنم راص !:ا داف نالف لثم لاق زد هنسانعم كمررکب و

 تلبا تبوقع را تربع هزاع همدا ر هلبعص كم ( لا و ) هدشزو

 یک قوا یزوآ و نیمک ساعا ضعب رتاس و یغلوق و ینورب : رد هثسانعم

 كناو یف تیم ( ةلثلا ) لکناذا لوالا بابلا نم ةلثم و الثم نالف لثه لاقب
 كيم رواک تالوثم یعج روند هتوقع قحلآ تربع ردا هلئوکس و هلع

 ىدا رب هلرسک كنم ( لاثمالا ) هليمض كنا و یصف كيم رولک تالثم و هلي

 لثه لاق رونلوا دار ربا نوچم دیک أت ینسهلک لثم نالوا هیات وقع مو
 هیلکلاب یتمالع و زا لئام و راردا هببشت کا یتنحم دیدش ره دهاج دهح یا لثام

 یا الئام رادا مسر ناک لاق روند هتراع و ءاب مسر شالوا راسک اخ بولوا دوان

 نادععث هک رد ابغارح ( ةلالا ) ردعضوم رب هدهتدم ( لوئالا ) رثالا بهاذلا
 روئلوایالطا هددنادععش هلت اتم وب رووا زیبعت نیا و هقارخ رولوا هدزرط
 كوام رد جل نب لج نیا هلیرسک كم ( لئملا ) ةحرمسلا ةرانع یا ةلئاماب یا لاقت
 هدنرونعح بودا دورو هفناطر ندنع هنفرط ناوم نب كالادبع نده وما ردندنع

 لبلاام یرهلوا فعصم یظفل لثم نانلوا یکذ تاللادبع هدتبحاصم یانئا و لوثم

 انشا بدا مبناذ ف بودا مهف یفدارم رام وقم هدکدلیا راسفتسا هل ریبعت

 هدب رکدید لثلا هل لاقب دل كلم ناک نینمّوذا ریماای هلا هنا بولا لاا
 ىدنكلا دیزب ءاثعشلاوبا ردهلیبق رب هنواعم نب لئملا وتب و ىدلواراسمرش كاللادبع

 رلرید یخدلثلا یر هکردعنصوم رب هدلحم مان لف هلی كيم ( لثلا ) ردندرلتآ
 هکز ونلوا قالطا هنعرا ولغاط دوی بيرق ههرصب هلیعف كنءنمه ( لاثمالا )

 ٤ لاو ) هليوكس كيج و یصف كيم ( لجما ) ردرلماشنم هنيو ىر
 انعم قمرابق بولر وسا لا ندلع تراک هدنزو دوعق ( لوس

 رشا را لوالا بابلانم الو و الحم و الع تلح و هدب تلج لاق

 : رد هنسانعم قفلیتق بولوکوا کند ما قنرط هلراوط و تنرف لا
 اب ی GER قلوا ثداح وص هدننس كنا هللا یرد هدند لحم شعبلا دنع و /

 قهرابق یدهکوب هدیکرت رولواثداح ندنلامعتسا هنسن ولتنوشخای ندنتاصا شتآ |
 ها ره e لّوش رها كنظفل لع هکرلحم هدندنع رلصعب و روتلوا ریمت ۱

 ٠ بحاص ( لئالا ) دوش هلتق اذا هلثما لاقي : رد هنسانعم كليا لتق هلبتهح صاصق
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 كلبا داشنا هئالث تابا هلدصف لثم هلیسانمرب یک لاثام لاتو * الاثمالا لئت و
 حراش رخآ م رخآ م انی دشنا اذا انسح الثم مه دنع لث# لاقب : رد هنسائعم
 | قالطا لثمن و.لاثتما هجدهلوا داشنا هئالن تایا ندنریسغن تروص كفلۇم هکر د
 | هددحا و عارصم هرزوا قوطنم كنها تاهما نکل رولوا مهفنم یفحهبوا
 ۱ یعاشلا لوقب لث مالسسلا هیلع ناك ] ةتشباع لوف هم و ردلهنسم یر
 | كبد هموطنم ددغتم افلطم یدارم كفلوم سب [ دوزن ۸ نم رابخالب كيئاب و
 ساسالاق لافاک رولوایدعتم هلبفرح ءابو هسفنم لات و لاثتما هدانعم و و رولوا

 i كيلنروس لئت فلوم و هبلثتمن و هلتتنو هبلثخ و اندنع هلت لثم ثبیلا اذه
 | یهنسسل رب لثت و یدلیا لامها یندورو هدهنسانعم كمریک هنروس كیء ر و

 ۱ هر اذا "یشلاب لئت لاقب : رد هنسانعم كلا دارا و برم لثم یالک را

 | هنم لثمت لاقب : رد هنسانعم لآ صاصق و هب لئت لثم تببلا اذه لقب و الثم
 | ( لاثلا) رونید هتب نانلوا لثمت ردعا هدننزو هکوعنا ( ةلوثمالا ) صتنا اذا

 صاصف و هرادقم یا هلاشم یبع اذه لاقب : رد هنسانعم رادقم هدننزو باتک

 ۱ .هنتفص و هنکنروا كنهنسن رو هساصق یا هلن. هنم ذخا لا : رد هنسانعء

 | لانلا ىلع ما لاقب رونید هکشود و هتغص ىلع يا كاد لاثم ىلع اذه لاق هروتبد

 | هدننزو لعافت ( لئافلا ) هدننزو بنک روذک لثم و هلثما ی شارغلا یا

 لاقب ردندنسانعم مایق و لوم وب و : رد هنسانعم یشلقب هنتافا و تح هتسخ
 . ردلثاما یعجج ردیفدارم و هدننزو لفا ( لغمالا ) ءربلا براق اذا لیلباا لئاغ

 | لصالاف یرهلک لثما و هبشا هروک هننایب كبغار هلضنایا هموق لثما اذه لاقب |
 | طافسا 4هبشم هلیبنس نارود ترتک هدعب بولوا لنماف الا لثما و لعاف الب هبشا "

 | یدنلوا فیرصت هغیص ندرلنا و رلیدنلوا لاعتسا و هما: هدنءاقم لعفا یاطمو |

 وا قلا لاب مهبشا و مھل دعا یا [ ةقيرط مهلت. لوقب ذا ] یاعت هوقو |

 " | : رد هنسانعم قلوا لنعاف هدننزو همارک ( فا ) زوقباع هفت دنع ها
 ۲ كلما هلبط كيم ( یلثلا ) لضف اذا سمافا بابلا ی. ةلاثم لجرلا لثم لاق |

 | ةقبرطلایا [ یلنلا مکنقیرطب ابهذب و ] یلاعت هلوق و یکیوصق و یمن رديت ١
 رکود هکرد هنسانعم ریظنو لنم هدننزو ريما ( لبثلا ) قلاب هبدالا یه ىلا |

 ۱ ةف كا ( نانتلا ) لضافىا لبثم لحر لاش : رد هتمانعم لضاقو یدئلوا "

 ۱ الم ھه هلثم لاقب. : رد هنسانعم كمرکب هرخآ ییهنست رب ردردص» نذارعفت
 ۱ زق درک روتید هنر وص نالواعونصم هلرسک كن ( للتعا ) هب هیش ادا الان و ۱

 نب ثعشا و ةروص یا هدب یف الت تیار لوقت نوسلوا هنوک را. رکو یا ۲
 قمروط بولیکید هرزوا ایا هدننزو دوعف ( لوما ) ردیسا كنملق ىدنكلا سبق "

__ 

 رد هنسانعم
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 هصور روید ی هدننزو هرم ) لاا ( ه رعشپ ملو هل دعتسب مم یا

 لتق ( لثلا ( هل رک یھ رد لام ییچج هنسانعم یر روند هنمرکد و هنسانعم

 بابلانم التم * یشلا لّتم لاق :٠ رد هنشسانعم قالغرا بوصرص ییهنسن رب هدننزو

 (لثلا و) هل 3 كندالثم ىا و یرسک كوم ( لثلا ) هک"رح و هعزعز اذا لالا
 رد هنسانعم دننام و هبشیئاذکی و یرزکب كرش هدننزو ریما ( لمل و ) هلنیتعف

 "دارتسمنالف برعلالوق و هش یا هم و هرم و هلنم اله لاش ردلائما یرلعج |

 تواطمیدنأام و لثم هلل وا تاک هنس نالف. یعب هلع حوا بالطب هتم یا هلم

 رد د راکداب قحهءلوا تدص و لد هلاک بوبلخا ادف نساك و بولوا

 توخو لبلد و یدنلوارکذ هکرد هندانعم دناه و هبش هلنیتعف ,( لتثلا ) ردکید
 : رد كنا« ناسا و ب تددح و هرصق و ت >یا الثم هل ماقا لاش ردل سم هدسايعم

 یلاعت هلوق هنم و روذلوا اطا هنتغص E AR رو اش لح یا الثم هل طیسب لاق

 نانلوا :رییعت لثم 9 حراش, ةنجلا ةغص یا [ نوقشلادع و ىلا ةنجلا لثم ] |[

 یرشاص هک وک ردذوخأم ندندانعم هيد یدرپشمآ هلا لوک و رب هلوق 5 |

 ۵ لء لاش : رد نا e هڏ و یل 7سد و و هدح و هدافا و هنس اذا

 لاق هہایا رو مرصا هنیعب یکز دیا رطن دز ریش كروصم "ی ا هک وش رد 47 تاتعم

 هدننزو لاعتفا ( لاثتمالا ) 4 لکتاذا نالغل لثم لاقت .: رد هنسانعم قلق یکتا |
 ع ثيدالا یا لذا لدتما لاق ا كلئا | نایب هصق و لثم ید و

 لاق e هتساتعم كتا داشنا راد تایا كيسان لاي هلمنهح لئم هک ر 9 هلّمم

 ردهبانعموب ید لثمت هک رخآ مرخآ ما دشنا اذا انسح الثم مه دنع لثتما
1 
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 هروصتف ههر" وص یا هلاتماف هل هلثم لاقیف ردبعواطم كالبثع هروک هناي كحراش

 كرها روا و لودع 1 الصا بولوا عبا هدو هنر ط كمدآ رو

 لئاقو اه دعب ف اهعبت اذا هتشررط لئتما لاقب : رد هنساتعم كلتا دابقنا و ادتقا

 هدننزو لعشت ( لئعلا ) "صتقا اذا هتم لثتما لاقب : رد هتسانعم كما صاصق |
 نعم ثیدحاب و ثیددا لث لاقب : رد هتسانعم كما ناي هصق و لثم جد وب |

 ی كح » یرقلل ع ادا اذا ىلعتلا و » ریرح لوق هنمو ا هنمو حراشلا لاف لاا
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 ا لاا سمانا تا ل ام لاو 0 9 لا ۰ رد هنسانعم قلوا

 لیعفت ( لی ۱ 1 دارا ا ریظن و ۷ در درو یت نالوا

 ۱ كابا ء دهد ۵, تاب 4 Eat ا د ر ص ی نه هب ك اذآ
r۱ ا 0   Ph:و - ب ۰ ر س ی  

AEهل وقع ناتلوا و یا هاو هلأ رظن هلاک ي ر ا  | 
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 م هت ود اطلاق اک اسا
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 A۲ تتلو

 | أ ىلع نإ دجا نداهفف هدننزو لاح ( لال ) ' رشلاو ةدشلا ىا ءالوللا ف مقو
  هتسانعم سرخا روند هزسلد هلفاوا یسراف لالو ردبسا یتدح كرد ؛لدجا ن

 ندسم بورش هک رونید هبهک هلاهو فلا ( ةالبللاو ) هدننزو لبس ( لبلا )

 ]| دب هک رد حراش ردولقم هکر ولک لئایلو هلیسهدایز هاب هرزوا سابق ربغ رولک

 قوزو یکرغو هرم ردیدرفم ثالبل هلبل و رد هیلببل یرغصم ارز ردیلسا كهلل
 | | هنشوف یوط لبلو یبثا روئلوا لامعنسا هدسوب ءازا هلیلو هدراهن ءازا لبل هکیدید
 | یوط ناتمعاج هک كنشوف ناورکو رود هنسیرواپ لوق ىلع یک یرابح رود

 ردبسا یجلف كنهسک مان یدنکلا ةمالس نب ةجفرعو روند هد هنسن رواب رد: رلکدبد

 || یرب یمازجا كنهنسسن رب ینعی اضعب هنععب بکر یا البل لبل سبلا برعلا لوقت و
 | هدافاینتدشو لوطكن هل هدنرانزویرکسو ءارج ( هالبللا ) یدشکتب هنتسوا كن
 ۲ یجنزونوادوخایه هصکنالوا وک ارف كيشعبلادنع رونلوا داربا نوا دیک ات هدننعخ

 | ]| لاقب رد دیک ی ج نکسیمرکی هاجدویجع زوقطیمرکی ءا د هک تنر ولوافضو هنس هک |
 || هدننزورجا (لبل الا )نینالن ةلبلوا ةلظ ر بلا ىلابل "دشا یهواةدبدش ةلبوط ىا ىلبلوءالبلةابل

 رونلوا داربانوچبا دیک ات هدرانوب هدننزو مطظعع ( لبللاو) هدننزو بحاس (لئاللاو) ,
 هدننزو لامها هبا هرم ( لاالالا ) ةلظلادبدش یا لیلع و لئالو لبلا ليل لاقب
 موقلا لءالالاقب_ : رد هنسانعم كرك هب هریک هلا ید هيا مه ( لابنالا و (

 ردشملوا لادا هب هزمه ءاي هلبتتسانم یلوا نح هدیکل وا لیالاف اولخ داذا اولیلاو

 | كەداب یلبل و ردبراکدید یسهراق ساباب هکردیسسهینک كنەداب هايس ( یلبلما )
 | را یئذخا لوقت ردیبم هنبروصت راخ زوننوا قالطا هنسهثشن و فیک یادتبا
 | ( یلیل:رح ) رولک یلابل عج ردیتسا نوناخ ریواهرکس ءدیوایت وشن یا اه البل

۱ 
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 هرهاشم هکهت : رد هنسانعم قغ وط هلکل هح یربحا هدننزو هلعافم ) اللا (

 | موبلا نس ةموايم هموايك ةليالم هلماع لاقیو |
 فنك ( لئلاو ) هلبنوکس كنهزمه و یعف كيم ( لألا ) (۰ ملا لصف ۰) |

 ( ةلوؤملا ) ردهلثم و هلأم ینوم روند هیدک ولهدوک یحوب و زوعس هدننزو "

 | :ردهنسانعمقلوا دنمونن و زوم هسکرب هدننزو همارک ( لاو ) هدننزو هموع
 ۲ یا الام ناك اذا مبارلاو ثلاثلا بابلا نم ةلأ و ةلوقم لثم و لحرلا لأم لاقي

 |[ هدامآ بونباب عوقولا لبق هسيا رب هلیحف كرل ( هالاو لاما ) امضخ انب

 | ابل يج ردنرابع ندئدم ردف هنعولط كسم لوق ىلع ردق هنعولط كنداس رجف

 1 ۲ دل هترح اتا اذا هتلبال لوقت ردنرابع ندهلماعم هلکلهدنوک ةموايم و هلقلیآ |

 اإ واو ) یرعشالا ىلبل وبا و ( ینزلا یلیل نا ) رده قلشاط هراق رب هدهیداپ
 أ ۱ ردرلهاص یهارجخالبل وبا و ئراغغلا لیل ویا و یزالا بل ویا و ( ئدعجلا لی
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 نس راروهدنا كنح هدورلیا رلهسک هدنسهانم كدالوا بوراو هننای یرب كنارغن

 یآ هدکدتبا شنزرس ود ردیماور قمروط هدوربک هل وب بویغانوا ندکلاقص قآ
 هورلیا هسخوب مدلوا كلام هلاقص قآوب هلقمروط هدوربک هحیوب اماد نب لغوا |

 ةصقلا نمو ردشلنا باوح ویدمدیازلوا كلام ید هلافص هراق یدبا مسایا ماصفا
 دیعلغقهابس سشت آ نایارصص ندقامقج یخدو هدننزو نيه ( لیکلا ) ةصلا

 هدنزو لجن ( ىلكتلا ) ةلاعسلا یا ليكلاو لویکلا دنززانم جرخ لاقب_رونید
 : ردهنسانعم قمروط هدرواط یکهدوریک لا هدکنح رد ولقم ندنسهلک لیکت

 ققروق دسکرب هدننزو لیعفت ( لیبکلا ) لویکلاف ماق اذا لجرلا یلکت لاقي
 انابح یا الویک ناک اذا لحرلا لیک لا : رد هنسانعم قلوا

 ردیدآ عصوم ر هاو ڭكنەيقوق یانو یحف كمال ( هتل ( )+ ماللا لصف 9

 هلنوکس كنهففخم مال ( لعلو ) هلا هحوتفم ةددشم مالو هلنیتعف ( لعل )

 دبماو عقوت یهورکمو فوخم دوخاب یلومأمو وجرم ینعی 2 هلک
 الشم زدنا تلالد هقاغشاو هشیدنا ندهورکمو یجرت ییوبح یلصاح ردن وحا

 هبلباترفغم یمهانک لاعتم یادخ هکر دلومأامو رد ديما رارید ینذرفغی هللا, لعل
 هدیسراف ندرلانعمو ردکعد هليا تافو دیز هک ءرقروق راربد توم ادیز "لعلو
 لعلو لعل ۱ ردراو بقل کس ییرکی هدنو و رونلوا ریت هره دیاش ورم
 هلا همجحم نیغ نغ ه هللا هددشم نون نع ٤ مالریغب لع ۳ یدنلوا رک ذ هک

 "نول ۸ هلا هددشم نونو هرمهو مال نال ۷ هلا هددشم نونو هزه نا ٩

 مال نعل ۱۰ هللا هددشم مال و نيعو ءار لعز ٩ هلا هددشم نونو واو و مال

 نغز ۲ هلا هددشم نونو همع» نیغو مال نغل ۱۱ هلا هددشم نونو نیعو

 یایو هددشم مالو نیع روند لعفا "ییعو ۱۳ هلاهددشم نونو همجح* نیغو ءار

 یلعل ۱۰ روند لعل ۱۵ هلبسهدایز هاقو نون روند لعفا ییلعو ٤ هلا میکنم

 یتعل ۱٩ هللا هلاقو نون رونیدیعل ۱۸ هللا هددشم نون رونید لعل ۱۷ روند

 ینول ۲۲ هلا هددشم نو ینول ۲۱ هللا هلاقو نون یننغل ۲۰ هلا همجګه نیغ
 ینا ۲۵ هلا هاقو نون یال ۲ هلاهددشم نونوهزه "ینال ۲۳ هللا هباقو نو
 یینغر ۲۸ هلا همجعم نیغ ینغر ۲۷ هللا هافونو ینا ۲۰ هللا هخوتغفم مه

 ویشا هدنحرش صا"وغلا مرد كياپشو هدرباصب كغلۇم هکر ید ججرتم هلا هاقو نون |

 باس ( لامللا ) یلهدنا تەحارم رلالا بلاط هلغلوا سبافن قاعتم هنسهلک لل
 ( للتلا ) لعک یا لاو لا هنیعب لاق رونید هبهمرسس هدننزو بارعو هدننزو
 لاق :رد هنسانعم قمردشالب هلا لد ییاعطهیقب نالوا هدنصا ا هدننزو لعف
 : رد هنسانعتنو تدشو “رض هدننزو ءار ( ءالوللا ) ظلت اذا همش لمت

- )( 
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 ماعطاذه رلبعو رونلوا ققالطا هنبراءرابهدرخ هدرخ نابا رجج«نکرولبفاج یامقج

 كکیلوا هدندغوط یزدلب لیهس یعب رلرید * لیک منموو « لیک عفر « لبهس
 یتسلواشراع كتدورپ پولوا لئازاوه ترارح هکر ونلوا منسو یر و عفر یرب
 لاتکا لاش : رد هتسانعم تامساوایدو هدننزو لاعتفا ) لادتک الا ( رازدب ادام

 هدنسوسخ قیلدلص هلیفرح ىلع و ذخآلا لانک او عفادلا لاك لاقبو كسفتب |

 متشلاب ناضراعتب یا نالیاکتیامه لاقب [: رد هئسانعم كا هلماعم هرزوا تافاکم5

 لرک لناق ردلکد ربتعم تاواسم هلیتهج تبرعو لضف هدنیفرط ردلکد ئاج لتق
 ( ةياكملا ) رولوا بترتم اك | صاصق لاحرم نوسلوا لضفا كركو نود ندلوتقم
 دوخاب كوس ینآ اکا یغدلوا هسیدلیوس هنره هنکرب همدارب هدنزو هلعاقم

 هنسبدنک دوخاب ردلمعتسم هنسانعم كلشیا یغدلوا ینکیدلشیا هدنفح یدنک- كټ

 برملا ىن فوغصلا زخآ ق یا لویکلاق ماق لاقب روند هرواط نالوا هدوربک |

 هپ روید هرب تسکوب و نابح یا لویک لحجر لاقب روید هیسک لدي ققروقو

 | ردکید زدقیچ یشتآ هک ردندننانعم دنزلا لیک یرلانعم نابحو فص رخآ هروک |
 | تكنوزلیابوروط هدرب تكسکوب رب هدوریک هکر دندریخآ یانعم یمانعم نابح دوخاپ

 قآ رب  هدنماکنه هراحم رب یدشلوا تن هفیطلو هلتساتم و ردبا رظن هتلاح

 كنار

 ۱ هنسانعم كليا سابق هبهنسنر يەنىل ر, و ابک اذادنزلا لاک لافب یدنلوا لامعتسا

 لیکوهب هساق اذا ؛یشلاب ؛یشلا لاک لاقب ردبا قیفوتهن ساوا تن هک ابوک ردلمعتسم

 ۱ علط اذاو رد نیم ینییضت هکراردبا دارم ینساضعم هلبک ییفکبال رود یلیکیال

 . | نالآ هنسن هللا كلوا لابنکا اریز ردشلبا صف فلم هداروب هلاک ینمع ماعطلا
 ۱ تلتکا تغارلا لاق رولک هدهنسانعم قلآ بوعلواو كمعاوانوصسفنیدنک مدآ

 | لیکلاتیلوئو تذغا اذا هیلعو هنمتلتک | حابصلا فو البک هنم تذخا اذا هیلع

 | (ةلیکلا) مجاربلف ردراو یسیفن مالك كنبراتمضخ دوعسلاوباهدنل وا نیففطم ةروس

 | بار ( لایکللاو ) هدننزو ربنم ( لیکلا ) رونیدهبوجلوا ردساهبرمسک كفاك
 || لبکلاب هذخا لاقب رونید هکعلوا ېک لیک هدننزو هسنکم ( ةليکلاو ) هدننزو

 | هنیرب یرب هدننزو لعافت ( لباکتلا ) هبلیک ام وه و ةلبكناو لاپکلاو لیکلاو

 |  یبیریغ ندلناق ینعی ران" الا لتقت نا كئزوجالیا مدلاب لیاک:الرهلوق و رتولاوا

 | هننای كربثا نبا هکربد مرتع رونید همجلغق هایسزسشن آ نایارصص ندقامقجو فک

 ٩ شما رد فعوت دلع هخرالآ رب هدنسوریک كركسع هسک دایتشاو ريب ؤفاقص |

 ۲1 لئم لاق اذا هلاک لاقب رونلوا ریبعت تمریو هدایز شاب رب هکلب كسلوا هنكحلوا |
 لا هدکنج هدننزو قوبع ( لویکلا ) هيلع ییراف هعاشوا هلعفك لعفوا هاقم |



۱ ۷۹ : : 
eames emp 

 ردفداره ,یخد.:هدانعم .ییا هلا لیهنک و و ردنیعما رش یربا سنجر و رونید 3

 هیراق هحوق و روید هنوناخ هزات زوعسولط هننا هدننزو رفعح ( لدهکلا )

 رونیدهکرواو ازوجع اذکو ةنيعس ةباشیا الدهک جوز لاقب رولوا "دم هلکغید
 هدننزولدهک ( لمهکلا ) ردیلع نجارربو لجر رب و وونیذ هزبق شع ییو

 ( لمهکلا ) منو لیقث یا لمهکءاج لاقب روند هیسک مضهاو هی و لیق |
 هعجاب یا المهکم صالا ذخا لاق : رد هنسانعم عیجو هلج هدننزو جرحدم زا

 تموحم .ینافصراربد راوکهم اع رد رق رب هدنساصف سراف هدننزورفز ) لوک )

 یدربهلبعت و یصف كفاك .( نالوکلا ) ردلکد یعساهلحم هدزاربیش یک ییدلیا نظ
 ردبدآ هدلب رب هدربنلا ءاروامو ردن رلکدید توا ,ریصحو قلهغوق هک رود هتنان
 .هدنزو لخرفس ( للأوکلا ) . ردیسا نصح رب هدنع هدننزو هرم ( ةلوكلإ )
 لاق: رد هتسانعم قلوا رودوب هدننزو لالععشا ( لالئوک الا ) روند هرودو
 هدنسهدام لاک .یرهوح ینرلهدام لالثوک و للأوک وبشا زمصق اذا لحرلا لاوکا
 واخت هلکللا تب هداروا ید فلوم هکربذ حراش ردشلنا هرک ذ یشان, ندنمهو

 :لاقب : رد هنسانعم كکرب هدننزو لعفت .( لاوکشلا ,) رولوا ندنلینق اطقاست

 وتنوشوا هلرضو منش یب ردی و لصتم هنیرزوا هسک رب و اوعمج اذا اول"وکت
 برضلاوتشلاب هيلع اولبقا اذا هيلع اول"وکت "لاقب : ردهنسانعمقلوا هلاوح بودا
 لاق ردفدارع هدربخا یاسضنعم هبا لاوکت هدننزو لاعفنا ( لایکتالا ) اوعلش لف

 :ردهنسانعم قغلهصف یلعح هدننزو لعافن ( لواکتلا ) اول"وکت ینعم هيلع اولاکنا
 .اصاج :هدنلکش رلغاط ,هدننزو لوطا ( لوک الا ) سماقت اذا لحرلا لواکت لاق

 هدننزو لاقم ( لاکلاو ) هدننزولیس ( لیکلا ) رونید هضرا نالوا یلکسوت
 الاکموالیک لیکی ماعطلا لاک لاقب : ردهنسانعم كملواهدننزو لیسم ( لیکلاو )
 بوداهبدعت هنیلوعفمینعب یتعم اماعط هللاکواماعط هلاک لاقب و ةلیکلاب هنزواذا اليكم و
 هک یدلنوا یادغب اک | یلوق اماعط هلاک سب رولوا"لخاد مال لوا لوعفم اضعب و
 ماعطلا هتلک بغار تح رولوا كعد یدربو یادغب لرعلوا دوخاب هلا كج لوا کا

 لاکو ردشلیا میت یتغیدلوا ندنباب نیعضن هلکشیا مسر هلینرابع البک هتیطعا اذا |"

 تم وحم یواضب سبد ردکعد یدحلوا یادعب نوا كمربو کا یوق اماعطهل ِ ۱

 ید ماض اک هت للف تاس هللا تع ندیاسیاو ندع هوا نم رو
 ەدەكسلوا یک لاسیکم لیکو رظنیلف ردشلنا خرصت یدورو رج ندمال هدنغل

 . ابنزو اذا مهاردلا لاک لاق ردلمعتسم هنسانعم كما نزو یهقآو رونلوا قالطا | ۱

 داره ندتامفح ردلمعتسم هنسانعم قالوا رسشت 1 تویمقح ا ندقامقجو |

 هل س هسباام قمقح یرلهک اکحهدرخ هنر شت 1 ردیغامقح نالوا ندحاغا كبارا ۱
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 || فروا ذدوخامندیلالل هدنآ ثیدح هچرک رداکد ع كد ل-رلا لهک هلعمالبا
 ا أ يللا لا لخرلا نآ هصنام رد هرزوا نالثخا یغدلوا ردشلوا دراو یسهلک لهاک
 ۲ نم یورو اهلا ركب لهاک نم كلها ف له. لافف هعم داهجا مالسلا هبلع
 | لاقف هباجا راغ ةببسا الا محام 4 لاق امف جوزت نم یا ءاھلاو ملا فب لهاک

 | فض هانلوهک لهاک هروک هوا سب ,ههيضتالو مف دهاج و فلخت مالسلا هبلع
 حراش ردلعتسم هنسانعم جوزت هکر ولوا ندهلهاکم هروک هی و ردکید هسک
 یب لهاک نالف رابرع ارز ردلت هدقلوا ذوخْأم ندربعب لهاک هروک "هوا هکربد
 لها هکراردبا هدارا یتسانعم نالا ق مه دنس و تالا ىف ت دهع رلربد نالف

 || یرلکجج كنهحناب لابنکا و یہتا رولواكعد مدآدهعتم و لفکنم هنروما كنلابع و
 | ( لبتکلا ) اهرون مع اذا ةصورلا تانكا لاقب ردلهعتسم هنسانعم قج ابارس

 ۱ رولوا فهوهنان شهراو هنرادقمو ردفو شاوکو ینبوب مات هلیسهینن لعاف مسا
 هلوا رفص یثاب هکر ونبد هنویف یشید لوش هلبنکم و هانتم یا لبتکم تین لاقي
 ۲۱۲ ىلع هدننزو بحاسص ( لهاکلا ) ضاببلاب سأرلا :رقح یا ةلبتکم ةجعن لاقب

 ۱ ' كنهفرا هکزد هنسانعم ةلراح و یدنلوارکذ هکرونید همدافصتم هلنل وهک ینالتخالا

 | یرغوط هنکوک نوبب كنهفرا لوق ىلع ردبناب تسوا كکروک یکیا هدنسبرقوب
 ینرلکک هغروکا ددع قلا ردیسالعا ثا كنهفرا هکروتد هنمدقم كنسبرقوب

  هدیسراف رونلوا ریبعت ینرغب هدبکرت هکرونید هنغلارا كکروک ییا دوخاب ردلغشم
 | كراطاوهو هلهاکبرض لاقب روند هرب یغیدشواق هبهفرا كنو دوخای روند لای

 زا نیبام وا رقف تس هبف و یلعالا ثلثلاو> و یفنعلا یلیاع رهظلا ىلعا مدقم وا
 نددساون لهاک و رد لهاوک یعج ردا لهاک هک رد حراش یفتکنا

 ۱ كنیرد كسیغلاءما رلن آ و ردهبرخ ن دا ی لهاک هکردبسا یردب كتلببق رب
 عقوملهاکر لردباقالطا لهاکوذ ههو د شهرا وهمدآ بضفلا دیدش ربع و ردب رالتاق

 اإ بضفلادیدتیا لهاکوذ لجر لاقب ردیلح؛لو كهود تح رد ینبم هنفیدلوا توق
 لهاکلا دیدش همدآ بناجلا عینم يحاس تکوش و جاه یا لهاکود لعف لا و |

 ذاع سبق ( لهاکوبا ) بناجلا مینمیا لهاکلا دیدشل هلا لاقب رونلوا قالطا |
 لاقب نوید همدآ نادنخ نکلوک هدننزو روز ( لولهکلا ) ردندناعما للا

 ( لوک ) مرک یا لولهک لجر لاقب رونبد همدآ مرکو كاع یا لولهک وه
 | (نالهکو ) هدننزو ریبز ( لیهکو ) هدننزو بحاص ( لهاکو ) هدننزو لهس
 ۱ (لاهک ) ردعتعوم رب هدننزو هنیهج ( هلیهک ) ردندسا *یاسا هدننزو نارکس

 ] ( دوهکاو ) هدننزو لورج ( لوهکآ ) ردیسا یلهاج نهاکرب هدننزو بارغ
 ل UDR ۷ ۶ 21 3 ۱ [هدودو هدنمزو زقعج ( لبهکلا ) هنسانعع توبکتعروندهکروا هدنزو روبص |
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 ردهنسانعم تلزکبوبلقص ندهسکرب یزوس رب اب یربخ رب و انقحا انعنم یا انیلع
 لالا لهک لاقب رد هنسانعم كلا لام عجب و هاع و هافخا اذا ثیدملا لهک لاقب

 قدروئوا بوطروط بولیزو یک ییرک هدننزو لالععضا (لالهک الا) هعج اذا
 جرحدت ( لهمكتلا ) عنرفا و دعقو ضبقنا اذا لحرلا لهکا لاقب رد هنسانعم
 رفعزم ( لهمكملا ) مقجا اذا *یفلا لهمكت لاقب رد هنسانعم قلوا عقم هدننزو
 هدننزو ذغنق ( لبنکلا ) رونلوا رببعت تیکج هکرونبد هغو ولهئاد هدننزو
 ردیدآ عنضومرب لبانک و روند همدآ ددش و بلص هدننزو طبالع ) لبانکلا و (

 ( ىلدنكلا ) رونید هرود وب هدیشنزو لحدرج هلا هيقوف ىات ( لاتنکلا )
 اغ و وشن هللا رح ءام هکر دنانعون رب هلادم و هلا رمق و لصف كلاد و كفاك

 یراکديدنپ وځالامد ینعی عدیایرمشق و ردفورعم هلکمد هروش تاب وب و رولو
 . لیبجز ( لیلفنکلا ) ردبوقم یعاچ یفعع رونلوا ثغابد هلکنآ و رد وراد

 هلافص ابق و اهم یا ةع لیلفنک لحر لاقب رونید همدآ وللاقص ابق هدننزو
 هددلیض كناب و هدننزو لحرفس ( لیبنکلا ) . ةع ىا ةليلغنك ةيحل لاقي رونید
 هشيم هک ردیسا جاغا یربا عون رب هدننزو رفعح ( لبهکلاو ) رد هدزنابز
 هدنرانزوجریز و رفعج ( لېنک ) رونید هنباص هبرا ولهلبنس یریا و ردندنرلحاغا
 قبل رولوا فرصنم ريغ هلیببس ثینأت و تیاع هک رولوا هاک و ردپسا عضو رب
 رب صوصخت هنتعاج مصاع نب فوع یب لینک هدننزو جرز و ردهلبا رابتعا هعقب

 بلص و روند هثیش نوغوب و یربا هدننزو لحرفس ( لدبنکلا ) ردیدآ وص
 ربق هنلاقص هکروند ةيسک لوش هدننزو لها (لهکلا) روند ههنسن دیدش و

۷۷ 

 ىلع هلوا شل روهظ یمهراما تخوخش نیکو لاک هدنعاضوا و دوحو بوبس

 نولهکیج روند لهک هجراو هنشاپ ر یللا ندنشاب ترد زونا دوخاب زونا لوق

 كفاک رولک نالهک و هلرسک كفاک رولک لاهک و هلی كفاک رولک لوهکو رولک ||
 . كناهو یصق كذاک ردتالهک یعجب ردهلهک ینّوم هدننزو مکر رولک لهک و هلی

 هنظفل هله شالا ردلکد اج یریبعت هلهک شعبلادنع و ردزتاج هلاصف و هلئوکس
 هلتیآرو بیشلا اطخو اذا ةلهكىهو لهکوهلاش روئلوا داربا هلک اشلاب هاحاودزا

 اما لاقت الوا نیسجن و ىدحلا ىلا نیئالن و اعبرا وا نئالئلا زواج نم وهوا لا ||

 شلوب یلاکو ردق بونازور لهكو ةلهك ةلهش ةأرما لاقیف ةلهشب اجودزمالا ةلهک ||
 یا لهک راطراظ يترعلا لوقو هام یا نھ تم لا ترا یا و

 تضوبو هناوا يحاص او بیس و تع هاو ۵ او
 قلوا لهکمدآ رب هدننزو لاعتفا ( .لابنکاالا )۰ رد هانک ندنروفو و لاک كالابقا و

 | :لاصتسا ندیئالث یبهداموب تغل لها و الهکزاصاذا لحرلا لكا لا رد هتساتعم



 سماخا و لوالا بابلانم الاک و الوک لک و لک و ىلا لک لاب هنسسانعم قوا

 ] ددرالعافمساندهروکذم باوبا هدننزو ریما ( لبمکلا و لماکلا ) ماذا عبارلا و
 | روح لماک و مان یا لبک و لماک یش لا رونید هثبش نالوا یفاک و مان یسا رحا

 ۱ نو لماکو ردنرابع ندنژرج نلعافنم هرک قلا هکردیعا كرس رب ندنمورع
  نانسو كرش نارفوح و لكلا مافاه و ىلا رذنلان دافر و یرلا یسوم نب
 || كبراسرف یناعلا لبا دیز ویدنهلا نابیش و "ینعلاسراوفلادبز و هنراح یبا نب

 ۱ لاک هنسن رب هدننزو لعفن ( لمکتلاو ) هدننزو لعافت ( لماکشلا ) ردیرلسا
 اأ ( ناکالا ) الماک ناکاذا لمت وكلا لماکت لاقب : رد هنسانعم كغالهاکو قلوب
 | لماکو مان یبهنسن رب هدننزو لیعفن ( لیمکتلا و ںامکتسالاو ) هیرمسک كنءرمه
 | (لمکلا) ةيجبهلعجیا هلج و همنا اذا هلک و هلمکسا و هلک | لاقب : رد هنمانعم قلق
 ۲ ن ورع ( ةماگلا ) الماک یا الک لالا هاطعا لاقب :رد هنسانعمیرئوک هلنیئحف

 ( ةيلماكلا ) ردّسایسرف كنهتسک مان. نانف نب دیزپ و ردیعایسرف كيرک یدعم
 | کردم وسم هدلحن و للم هکرید مججرتم ردهفئاط رب نالوا یبخا و شا كنعفاور
 ] ماما یارک با عج روفسم ردییاصا كنهنسک ما لماک وبا یسهفلاط هیلماک

  ینرلتضح یلع ماما و رافکا وید رلیدنبا كرت ینترصن و تعی كنيرلتمضح ىلع
 | (لمكملا) ردللاق هحاورا خمانت تولادنع و یدلیارافکا ویدیدلیا كلرتینقح بلط
 ] یا لکم لحر لاقب روند هبسک یفاو و لماک هدنرلنهح رمش و ريخ هدننزو ربنم

 | ( لک ) ردپعا نصح رب هدن هدننزو رهوج ( لموکلا ) رمشنا وریخل لماک
 ( هلبکو ) هدننزو ریز ( لیکو ) هدننزو مظعم ( لمع و ) هلیضف كفاك
 یورعم هلآ یربانق هدنزو روبنز ( لولمکلا ) ردندسان “یاسا هدننزو هنیهج
  راینمرا هدیکر رلربد تسغرب هدیسراف زلربد یخدقبلا ةرحش هکرونید هنابن نالوا
  ج-وعو وش مدقم ندرلهزبس هایم هدراب یادتا رارد راعپ یلکو اس و یرابح

 | هنیرلهنراع عضو و قو ه"الج و فیطل روشت قوچ هدهبیطینارا ندیا تابا
 جاو خاص هرکح و هبهدعم و لبزم یرلنآ هدهلیلق مایا و عفنا ادام و الکا

 ا هلا هیقوف ىا ( لتمکلا ) ردیبنشم هماسعط یملکو یقفاوم هدوربم و هرورحم
 ٩ ( ةا ) رونبد هبهنسن ىناق كب هدننزو طبالع ( لتامکلا ) هدننزو رفعح
 ] روند ههقن قسعح یاضعا و بیکرت "یوق و دنوق یوروق هدننزو هحرحدم
  لثیع هلا هثلثم یا ( لئیمکلا ) ةع قلخادتم یا قلخا ةتمكم ةقان لاقت
 يركن مدآ ندیک هلو هدننزو هجرحد ( ةتهکلا ) روند هرود وب هدننزو

 اهمرح و هایت عج اذا لحرلا لهک لاق رد هنسانعم قلب هناب بوروشوید
 لاق رد هنسانعم كما عانتما بویلنا ادایولط« و قح كمدا رب و رغسلل
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 ههایس و شعثقص هنبرب یرب و نوزوا و هجا یارب ردرخآ, تاب رب ( لبجلا
 هدقد روف و قق یر و بولوا هدنشام لوک هلضاس کچ و قق یرللاد و لئام

 یسهحارو بولواتفارحو ترا هدنغاربب و رولوارئاننم یرامخهدرخ ندلدرخ

 ردعفا هاقستسا و لاعس و ناقفخ و حم یرلهدس و “للم و ردم رولوا شوخ

 پچ یبهنسنرپ هدننزو لعفت ( للکنلا ) ردنابن یرلکدید هیربب هدیکرت تابن وب
 دولب باحسلا للکت و طاحا اذا هنللکت لاقب : رد هنسانعم كلتا هطاحا هروج

 للکت لاقن ردنرابع ندنسملجم بولجآ یهایس ندنضایب بونلهلعش هلاقرب رو
 هبا رلکججنوک اوکیسهروچپوچ هدننزو هبظعم ( ةللکنا ) مسن اذا باعسا
 روئلاب ةفوقحم یا ةللکع ةضور لاق رولوا فصو هرازنج و هغاب نالوا طاحت

 لحرلا "لکنا لاق : رد هنسانعم نوک هحهتسهآ هدننزو لاعفنا (۶لالکنالا ( ۱

 هدح بهذ اذا فیسلا لكنا لاقت .: رد هنسانهم كیلروک علقو كم اذا
 لاقب ردترابع ندقلجا بول هلعش هللاقرب وترب هکرد هنسانعم كلتا میس باس و

 قربلا لکنا لاق رد هنسانعم قعالپ هحهتسهآ كشعث و ےس اذا باحسلا "لکنا

 رد هنسانعم باصس لالکنا ید وب هدننزو لاعتفا ( لالتکالا ) افیفخ م اذا
 لاسلس ( لاکلکلا ) هدننزو دفدف ( لکلکلا ) "لكنا ىنعم باعسلا لتكا لاقت

 روند هنسام كنب رارمنح نوب لوق لع هنسانعم ردص روند هسکوک هدننزو ۱

 هردص یا هلاکلک و هلکلک برض لاق روند هنزو مرا كن سکوک دوځا |

 هکندنرب كحهدیادننالوق هدقدناپ یمسق تآ و روزلا نطابوا نیتوقرتلا نیباموهوا
 (لکلکلا ) روثلوا قالطا هنغلارا كنبرب نانقوط هنیمز ردقجهلوا یروکوب شوب
 یهدوک نيلاق لوق ىلع روشد همدآ كالاح و تسح تیاغب هدننزو دهده

 ( لکالکلا ) ردهلکلک قننّوم ظیلغریسق وا برمضیا لکلکو» لاقب روند هرودو"

 ر هدننزو دادش ( نالک ) ردهلکالک ینّوم : رد هنسانعم لکلک هدننزو طبالع

 یا ءوس للکی تاب لاق : رد هنسانعم لاح هلنیتعف ( للکلا ) ردیدآ كغاط

 ردهلک لک یدرفم : رد هتسانعم تعاجب هدننزو لزالز ) لکالکلا ( ماهی لاح

 دبع نا ردندیماسا هدننزو بارع ( لالک ) ردکعد تعاج هکر دو هحرز

 نوعا ناعا یرلترضح مالسلاهیلع مانا رف هکردهسک لوش لالک دبع نب لیلا

 فئاط موسم یدلاتباجا هنیرلغرش دارم نکیشمرویب ضرع ییرانوبام سفت
 ضرع بوراو مانالادیس ترضح سفغنلاب هرج#البق یدبا یرلهد رکرس كنسیلاها
 هدننزو لاج ( لاکلإ ) یدبشلیا اذاوروح رظن عطق ندتباجا هدقدرویب مالسا
 یا لاک هبلاقب رونید هنماټ و تیاغک هدنرب ولرپ كنسارحا عیج كئبش رب ردعا

 اکو مات هدنرب ولرب یسازجا عیج كئیش رب رلرولوا ردصم لوک و لاک و مات
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 هدارع ردبدیا هطاحا یکبسل یسن یی رد هنسانعم هطاحا هک ردذوخأم ندنلوق

 نالوادیعب دوخاب هنسانعم ماللا ةوخا ردرلشادنرف "مال هالک لوف یلعو یکیم4وقم
 لوش ندهبصع دوخاب رد رلبرفا نالوا یربغ نددلوو دلاو دوخاب رد رلهدار#
 هرزواروک ذم هجو سپ رلهلوا ثراو یرلشادنرق مال هجهلبپ هلکنآ هک رد هسک
 امو دلوالو هلدلاوال یذلا لحرلا وهو ةلالك هئرو لاقب ردشفلوا رپسفن هنوک یدب

 ماللفوخالا یهوا ههبشو ملا ناک كبسنب هبسن للکننموا ام بسنلانم نكي ۸ |
 ماللفوغالا هعم ثرونم ةبصعلانم یهوا دلولاودلاولا الشاموا دعابالا "ملاونب وا

 (ةلكلا) 6 یا لک ةرفش لاقب رونب:هفاجم روك زسکهلبعق كفاك ( کلا )
 رڪذ هکرولوا ثئوم ندنسهلک لکو هنسانعم ربخأت روند هکلوریک هلی تناک |
 هونس ةلكب نالف تاب لا" : رد هنسانعم تلاح هلرسك كفاك ( ةلكلا ) یدنلوا |

 یا ةلکلا هارو دعق لاقن رونلوا ریبعت راز هکر ونید هبهدرب هجماو هوس ةلاحم یا |
 رولیروق نوجا كنيسیروبس هکرونید هبهدرپ نانلوا ریبعت كلنبجو قیفرارتسلا |
 ضوعبلا نم ام قوت هفیقر ةءاشغ یهو ةلکلاب تاب لاش رونید یخد هیسوما |

 رولوایسف یریبعت كلنبح هلغد هکنیس یروبسهدنناسل كرتو رانی رسک نیحو |
 نوجماتنیز هکرونید هنسهجراب كوب یزرقیرلقدسآ هنبرلشاب هفحو جدوه هلکو

 ردبرانوسکشاب كفلس نیطالسهک رونیدهجانهلرمسک كنز ( لیلک الا ) رثراسآ |
 هکرونید هنغابشاب هدنزرط هاصعو جات یا لیلک ا هسأربلاقب ردندنساتعم هطاحا
 كحراش رلریک هنبرشاب هکردصوصح هناوسنرب رولوا نیم هلا رهاوح عاونا

 هکرولواهدنزرظ زاطوخ یرلکدیک هنبرلشاب كنیرلناوسن كتمسوب الاح هرزوا ینایب |
 ساطق زاطوخو روتلوا قالطا هدهزاطوخ لوا هلتهحو رلردا عضو ەشنىرلەپ |

 ترد هکردیتا لزنم رب نذرت لزانم لیلکاو رد لیلاکا یعجج كلبلکا و ردیفرحم |
 لوشوآروندهنآ ندا هطاحا یتسهروح كفن رطوردنرابع ندهظتنم بک اوک ددع ۱

 هاشداب ( كلا لیلکا ) هلوا یره هدنزرطشملکحراز هنبرزوا هک روتید هیاعس

 . یسهحاروهنغاربپ یوب ینعی هبلح یغاربیكنیرب هکر ونیدهنابن هنوک ییاردکعد یعات
 لاله ینعب هرئاد فصن هدنحوا كنلاد رهو یراص یچ و هببش هنسهحار ربجا

 رودم و هدرخ هیبش هنمخ یوب هدنجما و بولوا یفالغ ینعی یلیلک ا هدنلکش كيف |
 طسدنهرزوا نیمز و هیبش هنغاربی دوخت یغاربب كنیرب و رولوا یرلمخت یراصو

 لیلاک ا رودمو هدرخ هدنلادرهوضای ضعب و یراسیحجو بولوا یرللاد قوج |
 ماروا نالوا هداشحا و لصافم و متتنمو للع هدیسیکیا رولوا یرلفالغ یتعب

 یتعون جافرب ردموسمهرزوا یتلوا تابن رب تاب ییاوب هدنادرفم ردنیلم ییهبلص |
 لیلا ) ردقجهلوا تابن یرلکدید یزونبوب چوق هدیکرت وب و رثردبا ربوصت ید |

 لبجلا



 لالكلاو لكلا هذخالاش یک لک رونید هفلنغروبهلیعف# رلفاک (ةلالکلاو .نالکلا ) 1

 ةلواكلاو) هدننزو همارک ( ةلالکناو) هلبرسک كفاك ( ةلكلا ) ءایعالا یا ةلالكلاو |

 لجرلا لک لاقب : رد هنسانعم قلوا هدنامورف و قلروب هلبعخ كرلفاك ( لولکلاو ||
 قتلوا رتسدلاو و دلو مدآ رب و ايعا اذا یناثلا بابلا نم الولک و ةلالكو فلک و الك |

 سصبتدح هدزوکو دلاوالو هل دلوال یا الک راض اذا لحرلا لک لاق رد هثسانعم

 .:ردهنسانعم قلوا دنک نمسك ىسهلوقمقاح و ی كلذك قلواهریخ زسرف بویلوا
 O "لک لاقت اذکو عطقب مل آذا هربغو فيسلاو رمصبلا لك لاق

 رونید هثلآ زمکو هزوک هریسخ هدننزو ریما ( لیلکلا ) روظنملا قفص مو

 ره رولوا زسرفو فیعض یرصب رونلوا ریبعتقنوطو یکنوج هزوک لوا هدیکرت
 هروک هنوکرب ندقارباو هئوکرب ندسنیش دوخاب نعروک هرزوا لاح عقاو یهنسن

 ( لیلکشلا ) عطقب الو ذغنبال یا لیلک فیسو مپ لاقب ردراو یعاونا داو
 للکلاقب : رد هنسانعم قلوا دنک نمک تلآو هربخ رطب یندو هدننزو لیعقت
 بوقاربهراجبو نامایب و فلت ینلایعو لها هسکرب و عطش مل اذا فیسلاو مس
 لها ك رتو بهذاذا لحرلا ,للک لاق : رد هتسانعم كمك بولآ نشاب هرخآ زاید
 یهالاقللک لاقت : رد هنسانعم كلیا دهحو لح بوُیلابح هدصوصح ر و ةعیضع

 لا موجهو هلج هنارید هلماذقا بویملنعف الصا ندهلوهم "دام رب و "دح اذا

 للیدسالا رابرع هکر بد حراش جک لو لج اذا عبسلا للک لاقب : رد هتسانعم

 بویمراونکل ردبا هلج رولو هاک نالسراینعب رلرید للبیالو للکی رغاو للکی و
 هتبلابوبل؛ا تعحر الصا هرکصندکدلبا هلج "هرکرب نالبقو ردبا تعحر وریک هن

 لیلکتویبنا رد رادغو لافسو ینوخعبطلاب نالبق ارب زردا ارحا ینراک بوراو

 .لاقب رولوا "دم هلغلوا هنسانعمقمروط وریک بویلنعق هلکلبلا فوځ ندهنسن رب
 للک لاق : رد هنسانعم كمردبک جات همدآ ر و نحو محا اذا نمالا نع لک

 ینزوک كمدآ رب هنسن ر هلرسک كنهرمه ( لالک الا ) لیلک الا هسلا اذا االف
 كمدآ رب و الیلک هلعح اذا ءاکبلا هرصب لکا لاقب :رد هنسانعم كلتا هربخ زسرف

 نهودو هرب "لک انا لحبرلا لک ا لاش: رد هلام: قارا هدنامو

 هباعس ( ةلالكلا ) هایعا اذا ريعبلا "لکا لاق : رد هنسانعمقلق هدنامرد بورو

 ا هبینک نابلوا یدلوو یدلاو هلالکو یدنلوا رکذ هک رد ردصم هدننزو |
 ع نا وه الثم روید هب رق نایلوا دنوی و قشالوا یسنورد ردصلاب هیت :

 هسلوا یدلو یتربشع ندننقرط یرد بویلوا یسهدازهحوع زوا رلرد ةلالكلا |

 رولوا یسهدارعزوا هک هنسانعم بسنلا قصال راربداشهع نا هدلباقن كنو هک هتن |

 بسنلاللکت هلالکشعبلا .دنعو زولوا هلالک یخ هبصع نالوا دیعب هروک هکو سپ |

۱ 
۱ 
1 
۱ 



 | ناک اذا هلفک لاغب : رد هنسانعكلبا مازفلا یوم كمدآ رب یغدوب هدننزو لبعفت |
 ( لغکتلا ) همت اذا ها هلفک لاغ :رد هنسانعم نلف لیغک یمدآ ر و 4 الفاک |

 | هب لفک ینعع لجرلاب لفکت لاقب : رد هنسانفم قلوا لیفک هدننزو لعفت |
 هالاهلفکا لاق : رد هنسانعم قلف لبفک ید وب هلرسک كنمزمه ( لافک الا ) |
 | كا دادماو دادو تیاج یارب یرب هلیسسهبنب لعاف مسا ( لفاکلا ) همش اذا |
 هرزوا داحا كلذک رونلوا یتالطا هاب رب ره رلهسک ندبا طرمث و فلح نوعا |
 رواج یا هلفاکم وه لاقب رونلوا قالطا هنب رب ره كرلندبا ناو دهع دقع |

 ظفل رب هلدیدشت كمالو ىع كفاك ( لكلا ) هلدهاعهو دناعم اذکو هل فلاحمو

 | ردیواسم «دننوءورک ذم ردبعسا هرزوانارغنسا و لوع كنازجا عیج هکر د درفم |
 هدننژم هکر وند ما ةلکو لحر لک هدندنع رلدععب و اما لکو لحجر لک لاق |

 یفاضایانعم هدیناو هرزوا ظفل هدلوا هکرونید ةةلطنمو قلطنم "نهلکو رد هللا |
 نددادنفا هلففلوا لامعتسا هنسسانعم شعب یسهلک لک هکرولوا هاکو ردلوج هرزوا |
 . "لکو رثکا ید شعب هک هتن رد زاجهرزوا حا لوق هروک هنناب كحراش رولوا |

 | ردطوسبمراثهو هدهعوجم ما یکنوج هدد هکر یدججرتم رولوالمعتسم هدنرلماقم |
 رایدنوا دراو قرلوا ماللاب یرعم هدب رع مالک ردرلهفرعم یرلهلکشعب و "لکو |

 مهضعب و مهلک قاطنم شعب و قلطنم "لک الشم ردرلنعضتم یفانسا یانعم اریز#|
 | ضوع ندشناننا فیرعت فرح هکر دراج یرللوا ماللاب یرعمو رلرد هدنکبس

 رک ذ نوا تلالد هنلاک هدننفص یفیدلوا فصتم كفوصوم یسهلک لکو رولوا |
 ۱ 9 هبهجرد تیاهن هدننفص لع نالف ینعب ماعلا لک ماعلا وه لاقب روئلوا |

 | نسک هک رونید هننرص كجلقو كغاحع هلیعف كفاك ( لكلا ) ردکعد ردلماکو |
 | یتلق رونلوا یالطادنلیکو كمدآ رب و هافق یافیسلا "لکب هب رض لاقب ردیفرط |
 مص یشا ندنزج رونلواقالطا هتب و لیکویا هل لکوه لاقب نوعغیدلوا لمم |

 | "یمانعبتلقث هلغلوا موسم رد هنسانعم اظ هک هایلاونع ينص هدست شعب هنسانعم

 ةبیصمیا "لک هباصا لاق روند هبهنداح تبیصم "لکو ردعالم یغد وب هل ریوصت
 ] نایمارب هحوک هشبا الصا و می یا لک ی» لاق رونلوا قالطا هعنیو ةئداح |

 | :ریخ ال لیقن یا لک لحر لاقب روند هصخخش ناجارک و لبق تعفنم و ربخی
 | لاقب رونبد هغلرغآو رونبد هلایع و لبع یا لک وه لاقب رونید همدا دنلایع و هیف |

 | یدلوورک ذبساک رونید هفلنغرو و رولک لولک یعج لقن اذکو لابع یا "لک هیلع
  هدانعم ییا و و دلاوال و هادلوال یا لک لحر لاقب روند همدآ نابلوا یدلاوو

 | کنپساک رونید هجلق و هغاعدنک نمک ېک لیلکو رک ذیساک رولوا ردصم |
 لالکلا ۱ :
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 ماکهو لیخایع .تبش ال یا لفکوه لاق روند همدا نایمفرونوا هدنسهقرا تآ 9

 هسکا كرکسع دق قاوابایهر هرارف تمم بولت لاا ندقلنابس 2
 نوکییذلالحرل"اوه و النکنوکت نا كلقیلیال لاق روند هیسک ناروط هدشناج
 لفكهلام لاقت :ردهنسانعم ریظن و لبثم و زارغلا و رخ"اتلا هتمه برلارخوم ق
 اقلا وحرطهنشابكقلخ یتسیدنکه لا لمح هرزوا لنا یوم و تلقن اعاد و لبثم یا

 هلاج رلفکو سانلایلع هسفنقلی ناک اذا لفکوهلاش روند هصخبرشم ادک ندبا

 ینرلجوا یکیا هکردیسهلوقم جاج دوخای مارحا لوا و ردیسا بک رب صوصخ
 هنتسوا بوروک هنسهسکا یتحوا رکیدو هنکوا كننالاب كنهود یتحوارب بویلکود

 شفتوا ذانعاندنسهلوقم ےجاجو زب لوقیعرلردبادوعقو بوکر نہ رزوا هرکصندقدبا
 رلردنابوکر هنیرزوا كنا بوئلواطسب هرزوا یک روا كنهودهکر د هعشود یرکد
 هدایدنا؛روس یواضیب هکر بد ججرتم ردیراترضح ناشیلاع ربمغیپ رب ( لفکلاوذ )

 "معنا هدداص ةروسو هلترابع ایرکز لوق ىلعو عشوب ضعبلا دنعو سایلا ترضح ۱
 خیراون بنکو ردشلبا ربسفن یالتخالالع هلیناونع بوبا نب مشب دوخای عسي

 رد ابف فلت یوبل نکل بولوا نیبم هلا بوا ی تب هدنرتکا كنهربشغم |
 یاهلیفک وه لاق : رد هنسانعم لیدعو لیثم یخدو هدننزو ریما ( لیقکلا )

 هدیسزاف ردنرابع ندهسکندا هدهعرد ید كرخآ هکز د هتسانعم نماضو هلبثم |

 هک هتن یک یدرغم رولوا عج لیفکو هدننزو ءامرک رولک ءالغک یعجرونیدنادنباب
 یرلکذید لفک هنسهقرا هود هدننزو لاعتفا ) لافتک الا رد هل و د, قیدص

 هل لعح اذا ریعبلا لفتکا لاق : رد هنسانعم كا بیرت هعشود نانلوا رکذ

 ه"الو اذا اذکب لفتکا لاق : رد هنسانعم قلآ هنفرط هسکا یهتسن ر و الفک
 هدهعرد یکلیسب یمدآ رب هکر دهنسانع» لئاع ( لفاکلا ) هءارو هلعح یا هلفک |

 لوق ىلع نالوا نما لكا ماعطو هللاع یا هلفاک ینلعح لوقت رود همدا ندا

 ندبا مازتلا ىتوکس بویلتا ملکت الصا هدمابص تلاح دوخای نانوط لاصو موص
 رولوا تایر لها هروک هلّوا لوق سپ هدنزومکررولک لغک يعج روتید همدا

 ملکتبالنا هبضن ىلع لعحینلاوامایصلا لصبوا لك بال ناک اذا لفاک لحر لاق 1

 وه لاقب هدننزو مکر رولک لغک عج رد هنسانعم نماض یک لیفکو همایص ق

 یتنوم كمدآ رب هدننزو لفن ( لغكلا ) نماض یا لفاکو هلعو هسفنب لیفک
 هلالناک ناك اذا لوالا بالا نم الفک هلغک لا : رد هتسانعم كليا هدهع رد

 قلوا هلبغكا همدا رب هدننزو هما رک ) هلاقكو ( هدننزو لوعش لوفکو لفکو" ۱

 بابلا نم ةلاغكو الوفکو الغك لفکو لغکو لحرلاب لفك لاق : رد هتسانعم |

 حابصلاوبرغلا فو حراشلا لاق هلاليغك ناك اذا عبارلاو ساخاو لوالاو ىناثلا |
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 هد زو هحرحد ( زلسکلا ( ردتفل هدلاط ق و لطف هنسسانعزابغ روسدهز وط

 ىش یا لحرل لمسی لاق : رد هنسانع كيرون قرانآ نرس بص یرلعدآ
 هدننزو هلخود هلا هدد لە مالو های" ژب ) ةدوكلا ( یا براق یف ۱

 ىف كفاك ( لضکلا )ا رونید هنشاب رکذ یربا هلی كفاك ( ةاوكلا و ) |
 پابلا نم الشك هلشک لافب : رد هنسسانعم لالا مفد هلرلوکس كن هیچ دانم و

 هنس هدنآ ییدلیا منو كاویح ره هدننزو لفل ( لكلا ) هعفد اذا ینائلا |

 هنیراباخ كرانوبق چوق و هعضرنیح ئش لک میجروه و لمکلاسنکل وقت روئید |
 روند ید لمک روید هب یک هراق رود و و رود هغاداقج نانقس بوسغباپ

 رونید هامرخ قشپا هنیر یربو رونید هنابوج سکا و مثل و هدننزو درمص ,
 ( لمکتلا ) لبخ "ینغ یا لمکوه لاقب رونید هنیکنز نالوا كسم و لیخ و
 دنشا اذا هب لعکت لاقب : رد هنسانعم قعشباب كب هثبش رب هنسن رب هدننزو لعفت

 بوشبش یکمولط ندبنغ و E تّدش هدننزو ثدحم ( لعکلا ) ه هقازتلا

 رروب قرهبقلاج ین و ابسغ خ یفتنم یا لعکم لحر لاق روند همدا شمرابق
 ( ةلطعكلا ) یشلادنع هتسا رع ناک اذا لعکموه لا روند هیسک نالوا |
 رولوا "دن هلفلوا هنسانعم كلب هحعاي هاب لوفلع كمع هل دش هدننزو هحرحد ۱

 AU ندروتف و ندفلنوغرو و اثیطبوا اددشاودع ادعاذا لحرلا لطهک لاقت ۱

 دعو یطمت اذا هدي لطعک لا : رد هنسانعم كعرک توردنوس ینرللا نوڪا |

 یحاص هلطعک هلیس هی لعاف مسا ( لطعکلا و ) هدننزو رفعج ( لطمكلا ) |

 | نانلوارکذ لطعک هداروب ةلطهکوذ یا لطهکم و لطک دسا لاقت روتب» هنالسرا

 نالوا باوص ردطلغ یرلهنح دسا هداروب هکر د حراش ردلاص هدهیانعم یکی
 هلبعا رضم « لطهک شب توغلا كثردال ۰ وبشا وزع وب هه ردقلوا لش |
 هدننزو هلطعک هللا همجحم یالخ ( ةلظهکلا ) یدلبا ریسغت هلا یطب و داهشسا |

 ك NE نع لحق كناف و كفاك ) لفکلا ) ردفدایم هدناعم عیجج و ۱

 هرزواه "اد هکرد هنسانعم قدر لوقیلع روئلوا ريبعت درآ ردفرط بيڊ كمدآ و |

 کیا هکردهنسانعم نطق دوخاب ردنرابع ندعفو» یغیدروتوابونب كمدآ ناشندرآ |
 جت هدیاسنا و یرغص هدناوبح هک ردینیاع نالوا هدنفرط هقرا تكنکک هحوا

 نجعلا وه و لفکلا مظعلاقب ردلافک | یعج روند یرس هدسراف و روالوا ریعت

 ردکعد تاق هکرد هنتسانعم فعنم هلرمسک كفاک ( لفکلا ) نطقلاوا هفدزوا

 لاقب : رد هنسانعم بیصن هرب و نیفعض یا نیلفک و افعنح یا الفک هازاج لاعب
 قمالغص نو هنتلا یقیردنوب ت كنزوکوا تفح و بیصت و طح یا هتم لفك 4

 روسد كبوت 5 هنر كبوت ود تكیهود و رو روا ناثلوا حصو نوڪا

OEP TONES 
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 5 هلغل وا ییاسح ربقح وب ردمولعم ی  هعحأق ءالب و برک رد هدنآ یرادهشم

 مدوحو هک وا مد ¥ ردن دلا مسح *هلجب لأةقر تس وب شا كنم هنازیحات ةدرصق

 رب * ردندالب رک تشد و نوح یکاخو بآ كيسج و # دولآ هبلوا هغ نوخ

 .هنسهلیبق "یط هدشنزو حرز ( لمرک ) ردقبم 6۱ موقع تب و ردلوقتم
 راصح ر « : هدماش رع لحاس و ردبدآ ورا هدنرلغاط ی اس و ءاجا صوص

 هلرصف كنيس و كفاك ( لكلا ) رد,دآ هرف ر هرات میلی و قوا

 لک لاقت نونلوا رعت كشوا هک رد ان كغ رد هلقلرغآ و كلتسس هشيا رب
 هرذط هدنماکنه لازنا هدعاچ و رتفو هنع لئاثت اذا عیارلا بابلا نم السنک هنع

 ( لكلا ) ادلو درب مو لرع اذا عاجلا ق لمك لاقت : رد هنتسانعم كيلکح

 وند هم دآ ناش و نکتشوا هدننززو ناشطع ) داناو ( هدننزو لعخ

 اسکو هلمصق كغلا و یئالث تاکرح كفاک روندیلاسک هدنعج كنظفل نالسکو

 ( لوک ( ) ن داسا ( هدننزو نق روند لسک و هلی رسک ال روند

 روند هی ۶ راق لش و نکنشوا هدننزو راکم (CIS هدننزو روبض

 نالوا لا تکا نوک داصا ناکا: لا 1و لوسک و رونلوا رببعت یلوکیا كش

 ندننکع و راقو ارز رد هحدم هدلقخ هلغلوا فصو هن هب وب نی زا و رور زان ۱

 ((لادسک الا) الحم نم حربت داکنال ةمعنم یا لاسکم و لوسک ةيراج لاقب رد هنانک

 a لاقت : رد هنسانعم كمرو روتف و لسک و كلتسس همدارب هل رسک كنز

 نوسلوا دلو لوقىلع قللق نذلازنا یشان ندروتف هدنماکنه عاج و هرتف اذا مالا

 ینلاخ اذا عاملا ف .لسکا لاقب : رد هنسانعم كیکج هرشط هدلازنا ماکته ود

 ربنم ( لسکلا و ) هلرسک كفاک 1 لسکلا ) ادلو درب ملو لزعوا لزنی ۸ و
 فرش و تدایس و حالص لسکم و رونید هشیربک شیمفج ندنای ح الح هدننزو

 ناک اذا لسکم بسن لاقب رولوا فصو هبوص نالوا لبلق یدادحا و ءابآ یحاص

 ( ةسوكلاو ) هلی كفاك ( ةلاسوكلا ) حالصلا و ددوسلا ق هاب الا "لبلق

 هدننزو بلخ (:لیسکلا را هتان هغه روت اف شاپ ها
 ی ATTA هبوب لزق و لوک لرق عن دیءوخ رده اظ

 هزنلس یآ هدیکرت رلپوج وب ردنيس رونید هرپوچ لئام هترج و هببتش هکوک
 هدننزو نسج ( لاما ) ردبرللاد كرجش رب هک ردیرظدید یتوا كلزوس و
 رولک ندررب نیقب کا یرلوص لیس هلغمالوا ینالوط كب هکرونبد ههرد لوش
 هدننژو هنیفس ( هلیسک ) بیرق نم لیسلا هاب نک ادا لسکمدا و لاش وا
 ۱ و زو لاطسق E Re هد زو ر ا ) لطسکلا ) زدیجما ا

 91 هنع هللا یعر نیس ماما هکر ددآ عصوم رب هدقا رع هیصف كتاب و

 یروهظ قلا رق هدنن ول مد اجعاج هدننارت ءال رک روک ذم هدنآ مارا م رحم هنس

1 
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 رانج و رباج هزا یزوب رب هدرلنوب هدننزو رارهجا ( لالبع الو ) هدنزو
 تل اسك و تلعکا و تلعتو شرالا تلعگ لاقب : رد هنمانعم قلوا لشب م هلا
 هزوک هد زو با رحم 1 لاسکلا و ( هدننزو رام ( لعکلا ( تلهک | یەک

 ےب لی لولاپ یا لاعکملا و لسکملب تلک | لاقب روئہد هلیم كہکج هیرس
 یکیا قسالم هنیرازوب جا كنبرللوف كنمسف تآ هليسإهبثب هبنلت ( نالاعکنا )

 (لپسکلا) ردنرابع ندنرلکک هجم وا هدنفرط جاب لوقیع رونید هرلکک كيد
 هاکتنآ هکرونبد هنا رطق لوفیبع هثنسانعم طقت رود هنغاپ تان هدنزو رسز

 ردعنمومرب هدننزو هنیهج ( هلبح ) ردبدآ عنعوم رب هدهری رج و" رونلغاب رلهود
 من ویو راروف همرعس هنج هکرونید هناددءهرس هلی كناح و كيم ( لكما ) |
 هلرلاحو ؛نرلپم ( لعگلعکم ) یک طعسم و نهدم ردیرب كراتنآمما ناک هلیم |

 هکبوک هلفصو یغلهابس ردندناریبعت ولشزاون نج رغاج نوجیایمناسیوبق هل
 هنوبق یشید هلبش كرافاک ( هلیحکلعک ) ردکعد ردهلعف» ولع هللا همرس هايس
 یسهراق بید ینعی راردیا دارم ییدهدیوس دوس هکردندننالک رازآورحز صوصخم
 جرش نا هدننزو نافع (نالعک) ردعضوم رب هدننزو لفذ ( لک ) ردکعد
 ردندنسللاوم سو هیلع هللا یلص ماع رخت ( لوح ( رد رد هيب رب هکرد

 یدزالا بیبش نإ لع ( لوحكم و ) ردماش هیقف "قشمدلا ئباتلا لوک و
 (لعکل) ردیسا وص رب هدندروب یسهلببت مشج هلاحف ( هلک ) ردیعا ك: رف
 لیکم لاقب : رد هنسانعم مدیا ندهمرس ردلعفم ندهلعکم هدننزو بهذغ
 هنکلکوب نراق هدننزو هحرحد هلاهثلتم یا ( ةنعكلا ) زلسکم زخا اذآ لحرلا
 رادکم هدنزو محم ( لدکلا ) نطبلا مظع یا رزنسکلا هدهام لوقت روند

 كلاد و كفاك ( یلدنکلا ) ردكم یا لادکم بلق و ءام لاقت : رد هنسانعم

 ( لمتک ) رولو اع و وشن ها. وص کد هکر دنا عون ر هلا رمعذ و یحث

 مان مصو عقاو هدنه رحم لحاس هدننزو قارغس هلا هددشم میم م تات تالث
 ۱ رز هدننزو رفعح ( لب رکنا ( ردیدآ تاغاط رب هدنطسو كنا رد هدنحاع هب رڌ

 | حف كلب و كفاك ( ةل رکلا ) رولوا یرلکعچ قاری و خرس هکر دعما كنوا
 ةیمدق ف ةواخر یا هل رک هب لاق روند هکلکوباس و هکلتسس نالوا هدرلتایا "

 هب وو نیطلا ف یشثم ادا لحرلا لبرک لاقت 5 رد هاشی انعم كعرو هدقل روعاح و

 ِر یغاط

 کت

 (ءالبرک ) ردیدآ اضق رب هدنسهخل وا سراو هابعح كناک ( E روسد

 أ : ردهنسانعم ققەردشراقو دف شاخ اذا ءالا ق لنرک لاق روم ا اا ی
 1 لاق ۰ رد هنبأتعم كلك بویلت ربا ییادغب و 0 هطاح اذا هم "یشلا لیرک لات

 آ هننغوط جالح هدننزو ساطرق ( لبرکنا ) احاقن و اعذح اذا دنا لبرک
 ۱ تاک

A 4 ۳ ۳ 
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 .نم الحک هنبع تاک لاقب و لمگ هنیع یف لاش رولوا ردصم هدانعم و و یک
 لكلا عنماوم د"وسب ناوا ,ةقلخ داوسرافشالا تبانم ولعي نا وهو مبارلا بابلا

 رد العک ینّوم رونید هیشک ولهمرس ندنرزدق یزوک هدنزو رجا ( :لعک الا ( ۱

 ةابعاقرع هدلوق لوف یلع ردیدآ نمط رب هدلوق لد (و رولوا فسو :دهزوک |
 اسیناق الصا هسنلوا عطق رد راو یرلهیعشهداضعا عیجج هک رد نمط یرلکذید

 قلواقاصم هنسش يدنک يش ارز ردلکد لاج كعد لک الا قرع هدنوب نلوا

 م هکر د حراش ةايحلا قع وا دیلای .یرح وهو لک الا عطق لاقب ردنا اضتقا

 کل یدلبا ضیصت فلوم ود نداد واچ هج رک كعد ءاسلا قرق و لج ال
 ردراو رمط جوا ءدنلوق كلانا و ردزاج قلوا ندنلیبقارالا رعشو دحالا موب

 هدنس هتروا كرمطا جوا لوا راربد ةابلا قعو یرمط ند هک رد لح ا یو

 رمطکلوا ندرمط جوا لوا رد رمط شاب هکر د لاغبق یعنکیا رد رمط نالوا
 هدنسهدام لاغمق هک a واوا یغاشا ندهلج هکر د قیلساب یصجوا رد

 یرازوکدوخاب نالوا هابس ب یرازوکهدننزو ءارج ( ءالسما ) یدنلوا عرش
 نیعلا داوس ةديدشلا یا ءالعک ةأما لاقب رونید هنوناخ نالوا هدنلکش ولهمرش
 روند هنوبق ید هابس یرلزوک قآ یرلبونو لکت ۸ ناو ودكم ابناک یلاوا
 ندن آویعریسیرآلاب هکردیدآ تاب رب و نینیعلا ءادوس هءاضمبیا ءالع ةجعن لاقت
 رظنشوخ بولوا تبان هدرار لهس هک ردنا رم لوق ىلع ردنا بیرت لاب

 هکردنیبم هلا تاب ترد ءالعک هدنادرفم رونبد هنانیرلکدید رولاناسلو رولوایصچ

 (ءالیعکدا) ردیساشوقرب ءالعک ورد ءاسلخواو یر لد رخو شوقد صوروئلا ناسل
 هنوکرب هدننزو هرم ( 145 ) رونید هتان رولا نال ید و یا رفصم |

 رل ردنا ںامعتسا هللوسفا نوجا ذیخاث و ریت برع ناوسسن هک ردیسا قجصوب |
 یئام هحالآ یرلکدید ینصوب زوک هکر اردنا باععتسا نوعا رظن ند لوقع
 لاکا ) یدنلوا رکذ هکهتن رد ءاعس سا قرلوا قرصنم ريغ هلع و ردقج وب
 رونبد هغ وب نالوا رکذ یرلکدید هاعک هدرلنوب هلرسک كلرفاک ( لعکلا و

 لحاک | قرهلوا:ذاش ,یج ردنا تان لوک اه وکر هدننزو فر ( ۱ )
 تلهکالاق : رد هنشانعم NE لاعتفا ( لاک الا ) رولک

 قلرا لشب مع هلا رلتوا و رلنچ هزات نیمز یورو اینیعب لكلا تلعح اذا ةأر |[ |
 تابنلا ةرضح لوا تارمطخا اذا تابتلاب ضرالا تلخکا لاق ردلمتبم هیات |ا ]
 ةد حقو اذا لحرلا لعکا لاقت : رد هتسانعم قعئانص هتنحم و تدش هسک رب و 1

 لاما ( لاصکال و ) هدنزو لعق( لدكقلاو ) هدننزو لیمفت ( لیست ) ۳
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 اسهنم فرشا ام یه و شرالا لوئک انلز لوقت روئلوا ینالطا هرارب كسموت

 ینبرط هدشنزو لباوت ( لناوکلا ) ردعنسوم"رب هلبعف*ثنءرمه ( لنکا )
 كن بوشواس هدننزو لاعفنا ( لانکنالا ) ,ردیعا كنب رپ قفاوف رب هدف"
 هدننزو هلعافم ( ةلاکلا ) یضم اذا ره دلاو لحرلا لتکنا لاقي : رد هنسانعم

 هلا هثلنم ی ( لئوکلا ) هلاق اذا هللا هلاک لاقب : رد هنسانعم كلبا لتق ینرب
 رولواددشم یال اضطعبو روند هاننمود لوق ىلع روند 2 نیک هدننزو ره وح

 ردپ ردپكءابسینوب رونلوا تبسن کا عاش مان عابس هکردبعسا كتهکرب لنوکو |
 نم الثک لنک لا : رد هنسانعم كمردکرب هدننزو لن ( لكلا ) رلربد

 ةربص ئا ماعطلانم لث هدنع لاقب رونبد هبادغب عج لئکو اذا لوالا بابلا |

 هدهبداب هلیصف بفاک ( لئاوکلا ) ردیعتا مطومرب هلبصف كنءهزمه ( لاثک۱ )
 ی كفاک ( لسکلا ) سلکد ینصعم لتاوک هللا هبقوف یانوب و ردبتسا كنصرا رب

 وب و ربشک لام یا لسک نالفل لاق روید هلام قوج هلینوکس كنهامهم یاهو |

 یف لقب رونید هبهمرس كجکچ هزوکو هلبرابتعا داوس رد ذوخأم ندینآ یانعم
 هنس هلوقمینوا زوکو هاو نلیکحهزوک نوجا اغدتسا افلطم و دمایا لحک ابیع
 وراد یراکدید یثاط زوکو نزهعشجو كعثج هک رد هعشب ناد وسلا لکو روند

 نالوخ هک رد نطح نالوخ لعکو رد وراد یرلکدید تورزنا سراف لعکو رد
 یلدوب هدننزو باتنک ( لاعکلا ) رولوا یندیعق یکمرد وراد یرلکدید یدنه
 همرسهزوک هلیصفكفاک ( لعکلا ) دعایا لاحت و لعک هنیعبلاق روند 2 همرس

 !لعح اذا ,لوالاو ثلاثلا بابلا نم الحك نیملا لعلاق : زد هنسانعم كمکح

 هفرعمو هنسانعم لوک رذپسا كنامس قروا درجو هلفرعت فرح لکو هنیعق

 تلذک لاقن + ردهننسانعم قلوا قلتق لی لصک و ءاعسلا یا لعکو لعکلاو رنک
 لاق : رد هثسانعم كعخربا قلتق هسانو تادنشا اذا ثلاثلا بابلا نم الحك ةنسلا

 هلقلتق قرهوا فرصتم ربغو یرهنم لعگ و مهتباصا اذا موقلا نونسلا تلحک
 1 او چ 2 2 2 هفل وا قلتق ك لکو ةددلا ةا یا لعک يت اصاو لک داصا لاقت روید

 لیحللاو ةلوعلا ) لعلا :دنش یا العک ةنسلا هذه تحرص لاق روند

 كنسهلک ليكو رونید هزوک شملکچ همرس هدننزو لجخ ( لعکلاو ةلبكلاو
 یندوبهدننزو لیعفت ( لیست ) روک لئاعک و هدننزویرکس رولک یک یمج
 هلنیتعف ( لعکلا ) اهلعک عع نیعلا لعک لاقب : رد هنسانعءالنکحهمرس هزوک

 ج۶۱
E ۰ 

 هدرارب

 | ميبلعتکسما لاقب ردفمصنم ريغوب هلفرعتو تینأت رد ءاعم مسا ید هک قرهلوا

 ] تیلیکجدمرس لوق یلع رونید هفلهاپس نالوا قتاخهدراربییدت یرلکیر

۱ 

۱ 
۱ 

۱ [۰ 
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 ( دودلا تح اذا ةلاکمال ] ثيدلا هنمو ردهوركم وب و ردهنسانعم كلا ذخا ۱

 یرتشالاپحوتسب قح كلذرخ تف اهدیرت تناوراد باج ىلا رادلا عاب نآ یهو |

 هبهذم ندا یأر ینو راج عقب روك ذء ءاع دا هکربد ح راشهعفشلاب اهدا ٩

۱ 
| 

 ("لباکلا ) ردیدآ هدلب رندنرادحرس ناتسراخطهدننزو ؛ لمآ هلیضكناب ( لباک )
 هصق هلنبتعف ( لیکلا ) ريصق یا "یباک لحر لاق روند هرودوب لرسک كتاب

 هلی كناب و یصف كفاك ( ءالوبکلا ) ریضف یا لیکورف لاق رود هکروک
 روماچ و امرخ نخی ر و هموکرب هلی كفاك ( ةلتکلا ) روتید هنشآ جامل وب
 رونب د هنا قا وط رب و هنم حجام یهو ران لتك هاطعا لاق روند هب هنس ار اسو

 ردفرح ندنو یریبعت هتاکرب هدیکرت ارهاظ ةردف یا. علام ةلتک همعطا لاق

 | روند هئیش نالوا بوطقلراوب هدننزویظعم ( لتکلا ) ردیدآ عضومرب هلتکو
 ۱ ولهدوک نوغوب و روید همدآ رودو و عجب راودم یا لنکم یش لاقب یکشاب
 هدنزوربنم ( لنکلا ) سا ظیلفلا یا لتکم لحر لاقب روند همدآ جایوط

 سشعسجنعسی لس زوهو لتکللب ءاطعا لا روید هلسز رولآ عاص ۋا

 لاق :ردهنسانعم تاذو سةن هدننزو باح“ ( لاتکلا ) ردیسالحر رب و اعاص

 ردترابع ندشدا و که هب همهمو تحاحو سقنلا یا لاتکلا مرک وه

 هتنّومیا نالف لع هلانک لاقب : رد هنسانعم تنومو هتحاح یا هلاتک یضق لاق

 ۱ ردندهمزال یالصاو تبّور هکر وند نىل یسهلوقم توسکو ماعط كناسنا و

 رونید هکنرید شوخانو ةوسکوا ماعط نم حمام "لک وجو هلاتک تبوس لوقت
 لاتک هب لاق روند هنغلنوغو و هنخانیلاق كنهدوکو شاع ءوس يا لاتک هن لاش

 هلنبتعف ( لتکلا ) معلا یا لاتکلا انك لوقت روداد هاو مسجا ظاغ یا
 كشت رولوا ردصهو ظلغ یا لتك هسجق لاق روند هنغلنیلاق كنهدوک ىد و

 ۰ مبارلا بابلانم التك هب *یملا لتک لاقب هنسانعم قعشیاپ بوشالب هش رب هنسن

 كروب بک یشیوروب كمدآ رودو هدننزو لعفت ( لنکتلا ) جزلتو قرلتاذا
 هدننزو .رجا ) لنک الا ( ریصقلا هیش»«یشعیا لتکت نالف لاقب : رد هنسانعم

 رب و روئلوا قالطا هتنمو هيلن و دیدش یا تک. 1 یش لاق رود هبهنسن ییاق

 هدننزو لتف ( لتکلا ) ردد خامشلا ن لثکا و ردوا كزسرخ نورعب 8
 ٠ ( ةلیتکلا ) هسح اذا. لوالا بابلا نمالتک هلتك لاقت : رد هتسانعم كلیا نسح ا

 دیلاتتاف اذا لتك لح لاقب رونید هنحاغا امرخ نالوا نعشرنا لا هدننزو هنیفس / ۱

 ردیعج كنهلتک هلبعط كفاک ( لوتکلا ) ردیسالحررب هدننزو رز ( لینک ) أ ح
 | كسموت هدنزرط نمرخ اعاج ضرالا لوتک هک ردندانعم وب روند هبهموک هک |

EEE(ه)  

 ردندآ هبرقرب هدننب "اکع هللا هب ربطو روند هنغآ دایص ( لواکلا ) رد یتیم



 هلیصف كفاف ( ةلبق ) اضعافن اذا ناعیبلا لیاقت لاقب رولوا باع هبیرنشم نو
 كغاط مانک عفاو هدنبارث ءاعنس رهش هدن و ردبسا یرلهدلاو كحرزرخو سوا
 هاب لاقب ردععاا هل رک كفاق هدنوب روندهننلع هد هلبقو ردیدآ هقنالپر هدنسهب

 هردا هلبقورف رولوا عو جاقرب اریز ردندنعاونا قتف هنمراع وب و ةردا یا ةلبق
 هدننزو هروبس ( هل ویقلا ( ردیدآ كغاط رب هدهبداب هدننزو بانک ) لابق ( ېک

 هام م نوجا كسحا بوغاص هدننقو هلاق یندوس یجحاص هکر ونبد هب هقا لوش

 :ردهنسانعكمثکد هدننزو لاعتفا ( لابتقالا ) هبلبا فیقوت هدهناخ بویلبا لاسرا
 لاقب :ردهنسانعم هنمواعم هدننزو هلعافم 1 لب اقا ( ه هلدبتسا اذا هب هلاتقا لاقب

 هنسواع اذا لاق

 ( ةلاكلاو ) لينوكس كنهمهو یصف كفاك ( لأاكلا ) (۰ فاكلا لصف ۰)
 هدننهذرمشب كورعینبد نالوا هدنتمذ ورعديز هدننزو هموع ( ةلؤکلاو ) هلاه
 هضتمذ شب ییولطم دعبنم هک رد هنسانعم قلآ دوخاب قناص لدب هتنید نالوا

 وهو ثلاثلا بابلا نم الوژکو ةلاكو الاک هنید نالف نالف لاک لاقب ردیا لاوحم
 لجرفس ( للءوکلا ) رخآ ىلع هل ندب لحر ىلع هلانید یرتشی وا عسب نا
 ولهدوک نیلاق لوق یلع رونید همدآ رودوب هدننزو لععثم ( "لئوکلاو ) هدننزو
 رپصق یا "لئوکمو للءوک لجر لاقب روند هرودوب نالوا قشپآ دوخای هرودوب
 قسلوا "لئوکم هسکرب هدننزو لالحعضا ( لالیوک الا ) مش عموا ظلغ عموا
 هدننزولحرفس ( لتریکلا ) ”الثوكم ناك اذا لحرلا "لئوک ا لاقب : رد هتسانعم

 هنسیدنک دوخای هنسبروای كنکحو قو و رونید هنککرا كنکحو ناغروصوا
 و و رونبد هنسهکر کج قاجوا هدننزو لءوعس هلباهثلثم یا ( لئوبکلا ) روند

 هیوغافوب هاینوکس كتاب و یرسکو یف كفاک ( لبکلا ) ردیتیاور هبولاخ نیا
 لبک هقاسف لاقب لب كفاک رد لوبک یمجج رونید هبوغاقوب كوي لوق ىلع روتید

 لع رونید هیرد نالیروبق بولیکوب هدنرانک كنهغوق لبکو هملنعا وا دیق یا
 یا لېک هیلعو ءاج لاقب رونید هکروک قوج یبوتو رونید هنرانک كنهغوق لوق
 كلبا e هدر, یریغای هدنادنز یمدآ رب رولوا ردصم لبکو فوصلا ریثک ورف
 و هربغوا نحس یت هسح اذا یناثلا بابلا نم البک هلبک لاق : : رد هتسانعم

 ۱ 9 زنی ) هنعهرخا اذا هعرمغ نع ندلا لبک لاقب : رد هتسانعم كلا
 ( کلا ) هلبک ینعع هلبک لاقب ؛رد هتسانعم جا سدح یدآ ۳ ید وب هدننزو

 : رد هنسانعم كا علت بوبلتا ادا یتید نالوا هدنتمذ مدآ ر هدننزو هلعاغم

 هنسارتشا كنهناخ ندلیاص هدنراوح ج هسکرب و هرخااذا هعرغ دیز لباک لاش

 هلیساعداهعغش هرکصندقدلناص RET اک هک وکش نکیآ راکبلط ندنربع ییمص
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 لاقلاو ) هدننزو هلولبح ( ةلوليقلاو ةلاقلاو ) هدننزو ليس ( لبقلا ) ردلقح |

 لر الاق لاغب 2: زد هنسانعم.ینموب وا هدنتقو رابن فشت ,هلبضق ا ( لیقلاو |
 هدننزو ليس لبق و ةلاقلا ق مان اذا الیقمو الاقمو ةلولیقو زلاق و الف لبق

 لویقو ليقو رونید هراهسک ندیا هلولیق رولوا عج مسا یک یسهلک برش

  وهولویقلاو لیقلا تبرش لوقت روند هدوس نالیحما هدرارن فصن هدننزو روبص
 هنسانعم ام اد وس هدراب فصن لبق هدندنع رلضعب و ل اقلاق برشي یذلا نیللا

 نالیغاصهدرابن فصن لبقو ةلاقلاق نیللا برشاذا البق لحرلا لاق لاقب رد ردصم
 ةلاقلا دنع بلص تناك اذا ةلبقو لیق ةفان لاش روند یغد هلبف زوشید ھهق

 كجا ےس یدوقعم عب لبقو لئاق یا لبق وه لاق روند همدآ ندا هلولیقو

 اذا البق هليقا فاقلا رسسکب عیبلا هتلق لوقن رولك هنسانعم قمزوب یرازاب ینعی

 تمحصادوس ها زا امت کینه لیف انعم وب هروک هنناب كحراش هتف

 دقع عفد هلا راوصت ینتهج ترارح عفد ردمزلئسم ینرارح عفد هکر د هتسنانعم

 هن واو رلضعب و رد هاي یسهدامعب ةلاقا وب سپ ېدنلوا لامعتسا هدنسانعم عیب

 لج هبهلازا یتسمنمه تنهلقا بودیا راکنا هک ابوک یندورو دلال راپشد رد
 ردشلنا دوفو هبهكم هکر د هکر ندنموق داع لبقو ردع ربغ نکل رلیدلیا

 بولکد هکم هلا راهسک رادقمر نوحااقستسا هلغلوا رطم سابتحا هدنراراید یعب

 ( لئاقلا ) رلیدلوا رابت رهظم هلیسهمدص باذع باصس هل رارابتخاو بلطو راطغسا

 هدننزو نام"ر رولک لابقو هدشنزو مکر رولک لبق یعج ردلعاف مسا ندهلویق

 ىف ماناذا لحرلا لبقن لاقب : رد هنسانعم كليا هلولبف ددننزو لعفت ( ليقتلا )

 هنسانعم قغاص یهقان هدنفولوا لوق ىلع كمحعا هنسن هدنتفو راب فصنو ةللاقلا

 عانوا هسکر و ابف ةقانلا بلحوا ةلاقلا ف برش اذا لحرلا ليقت لاقى : رد

 رب و ههبشا اذا هابا لیقت لاق : رد هنسانعم كمکح هنرد هدنراوطاو قالخاو

 هدننزولیعض" ( لییفتلا ) مقجا اذا ءالالبقت لاقب : ردهنسانعم كکرب وص هدرپ
 هایا هتیقس اذا نبللا هنلبق لوقت رد هنسانعم كمروحا هنسن هدنتقو هل اف همدآ ر

 اذا لبالا تلبق لوقت رد هنسانعم كمرونک هبوص < هد قو هل اق یهودو زا افلادنع

 هدنتقو هللاق یهود ید و هلبیرسک كەر ( ةلاقالا ) ژلئاقلاق ءاملا اهدروا
 رد هتسانعم قمزوب یرازا و ابنلق ینعع لبالا تلقا لوقت رد هنسانعم قمراوص |
 هنمو ردلمعتسم هنسانعم كليا وفع ییاطخ و مرحو هتخسف اذا عیبلا هنلفا لوقت |

 كتا بلط عب ةلاقا ( ةلاقتسالا ) كنع غص یا اهکلاقاو كنرنع هلا لاقا لاقب

 هدنزو لعافن ( لیاقتلا ) هلبقب نا هيلا بلط اذا هلاقتسا لاق : رد هنسانعم || ۲
 هکلام عیم هکرد 4 ها قسشزوب یرازاپ نالوا دوقعم هدنراتی یرتشم هلی عیب |
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 روشد هشېوروب ولرد ر و روئید هنکشا ناب یژید نوغوب یهدون 4به
 یا كابهتهلا ایح لافب هنسانعم هجو روئبد هزوب هدننزو رفمح ( لبهقلا )
 كلبا اعد هلیسمادا كالبهف هللایح همدآ رب هدننزو جرحد ) بها ) كهحو

 ریبعت هلبقلشفلا هد راما ندن و رد هتسانعم كلنا تیس هلا هنسح هنشخ تبع دواب ۱

 ا ةي نسحاب هایحوا كلبهق هللا ابح هل لاق اذا ائالف لبهق لاقب رونلوا |
 بولبکح ث توارط و بات ند سرد تاندب هدننژو دوم (نوهفلاو) هدنن زو لس

 ثلاملا باملانم الوهذو دلهف لهفو هدلح لهق لاقب : رد هنسانعم ىق ىروقىوق

 لاش : رد هنسانعم كلا نارغك بویللا رکش هناسحا لهقو سبب اذا عبارلاو

 داب هلا رکذ ءوس یمدآرب و ناسحالا رفک اذا ثلاثلا بابلا نم الهف نالف لهق
 اریہق هان هبلع یا اذا انالف لهذ لاقب : رد هنسانعم كلئا حدقو مد بودا

 ولسا ولریک اباد 9 تالاسمو دیقت ن لب فیلظت مدآ رب را :.تصف ( لهقلا (

 مسج دهعت ۸ اذا عبارلا بابلا نم الهق لحرلا لهق لاقب : رد هندانعم قلوا

 لاش ؛ ردهسانعم ۳ زآ یب هیطع ییدر و هنسیدن ک كندسکر و هقفظنب مو ءاگاپ

 یسبرد كهدوک یغدو هدننزو لعفت ( لهقتلا ) ةيطعلا "لقتسا اذا لحرلا لهق

 ندبیئا ندندهاجم ترفوو تدابع ترثکو لوق یلع رد هنسانعم قلاق یروقبوق
 "صاخودوا شيب اذا هدلح لهقت لاق ردصوصخم هغلاق یروشوق بولوا فیح |

 لاتو و نیکرح بوبا تالابم هندی فیظت مدآ رب و ةدابعلا ةرثك نم سیلاب

 هاب هفظنب مو ءالاب هعحج دهعتب مل اذا لحرلا لهقت لاقب : رد هنسانعم قلوا

 هتسهآس سو افیعع ایشم نشم اذا لجرلا لهقن لاق : رد هنسانعم كروي هجاي

 ( ةلبقلاو لبیقلا ) نالو فعن اذاهتوص لهقت لاقب : رد هنسانعم قلوا فیعضو
 ههجو هلام رک لع لوق هنمو روند هنسهرهجو هنبزوب كناسنا هلبعف كرافاق
 لاعفنا ( لاهقنالا ) یسجویلا كيتلقمیا [ یلبق ىلا كيترودنح لعحاو ] هبناکل
 هتسانعمقاوا لاجحبب و هدنکفاو فیعنع یان ندنلعربای ندکلریپ مدآ رب هدنزو
 ىلا و راج عاش مان نامه انا و فعضو طقس اذا لجرلا لهقنا لاق : زرد
 یسهک "لهقب هدنعارصم لهقنیف اخر هحرتت « وبشا ییدلیا داشنا هدنغفصو
 حراش یدلبا لیفش نوا ترور بولوا هلفبفخ لصا . رد ها دن دشن كمال هک

 هروک کا هلکلا تیاور ید ینسهدام لالهقنا هدموقم یانعم تیکس نیا هکر ید

 هل ( ةلاقلا ) رديمما لحر رب هدننزو ردیح ( لبق ) زلوا ندلاعقنا "لهقتب
 ردصم و رابنلا فصن یا ژللاقلا دنع هتنئا لوقت روند هنتقو راب فصت هدننزو

 هایس هقالعتیلاح روئلوا قالطا هوص نالبحاهدننقو را فصنو رک ذبسأک رولوا
 یدقلوا فرظ یطفل لاف هدازوت 2 اقا تق ءام یا لاق لبالا تبرعش لاق
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 ةلا"وق و لا"وف لحر لاش روند همدا لوقلا ربثک ولتحاصف واتقالط لوق ىلع |

 هدنشّومو نسل هریک وا لوفلا نسح یا ةلوق و لاوقمو لوقمو ةلاوقتو ةلوقئو

 دوخای زوس لزوک هک رد لاق و لبقو هلاق مسا ندانعم و و رونید لاوقم و لوقم

 هدنیدح [ لاقو لیقنع یهن هن"ا ] هک لبقو لاق لوشو رولوا كد زوس قوج |
 مولعم یفیقحو تص هکر دباوح دارم ندلیقو مالک یادتنا دارم ندلاق رد دراو

 .هنبرالوا مسا دوخاي ردصم انعم وب ردرلشل:ا یبن ندباوحو لاوئس هدوبپ نایلوا
 یمهم سا ینعی ردتبثم تیاور هد هرزوا قلوا لعف هدهابن هکر د حراش رد ینبم |

 ساتفا رهوج عیبضن هدوبب وید یدلنید هلی وب و یدید هلوش نالف بودی را
 | هدننزو دادش ( لاوقناو لاوقانا ) .یبننا ردشلوا دراو یعرش یہ ندکلیا |

 [ لاوقا نا وه لاقب رونلوا قالطا هیسک ادا هلزاو نفس شوخ ولتغالب ولتقالط |

 | هدنقح هسکرب هلرسک كنهزمه ( لاوقالا ) مالکلا دیج جصف یا لاّوف ناو ق
 هاعدا اذا لقب ملام هل وقا لاق :٠ ردهنسانعم كما اع دا ود دید یزوس ییدعد ۳

 هنسانعملاوقا هدراتو هدننزوهلاما ( ةلاقالاو ) هدننزولبعفت ( لیوقتلا ) هبلع |
 هرزوا ىلصا ( لووقملاو لوقلا ) هيلع هاع“دا اذا لقب ملام هلقاو هلوقلاق : رد |

 ( لوقتلا ) لووقمو لوقم لوق لاقب رونید هزوس ششلیوس رد رللوعفم مسا |
 لوقت لاقب : رد هنسانعم كلبا ادیب زوس نالی ندنسهحرف مدآ رب هدننزو لعفت |
 هزوسشغایوس یرخا دعب ةع هدننزو همظعم ( ةلوقلا ) ابذک هعدتبا اذا الوق |
 ریثک هدننزو ربنم ( لوقلا ) ةع دعب ةرح تليق یا ةهلاوقم ةلک لاقب رونید |

 یا عیصف لوقم هل لاق رونلوا قالطا هناسلو یدنلوا رکذ هکرونید همدآ لوفل
 ییدلیا دارم ردصوصخ هریج كولم لوق ىلع زونلوا قالطا ههاشداب و ناسل
 ینعبپ ندالعا كلم هکیدید راضعب و یدنلوا قالطا نوهگیدلیا ذافناو لوق یمالک

 هلیصفرلیم رولک هلواقمو لواقمیعجج رونلوا قالطا هکلم نالوا نودندهاشنهاش
 لیقلصا رونلوا قالطا هنبرلکلم كنسهلببق ريج یخد و هلیصف كفاق ( لبقلا )

 یبم هنلصا رد لاوقا یعج ردشغلوا قالطا نوجغیدلوا ذات هدننزو لعق یدبا

 هنسانعم قلواکاح هدننزو لاعتفا ( لابتقالا ) یکحایرا ینبم هنظفل رولک لابقاو

 قالطا هنا هلقس ی-هلوقم شابواو لذارا هدننژو هیلو ) ةيلوقلا ) هراتخا اذآ

 یدنلوا رکذ هکر د هنسانعم لوق ( لاقلا ) ءاغوغلا یا ةيلوقلا مه لاقب روئلوا

 كفاق ( هلوق ) هبرسک كفاق رد نالبقییجرونید هکنکد قحهلاج یکیلج لوق ىلع
 زا كنبوكفاق ( ةلبهقلا ) ردیضش یربشقلا مسافلا وبا هک. ردیبقل دیشرخ نبا هلی
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 تپعساشعبلا دنعو ردحونفءیرارخآ هرزوا یکم هاب هلفلوا یسام لمف لصالاق
 هلیسهطساو قطن یرهظا روالوا یالطا +هدیدع هوجو لوق و ردرورح هلیببس

 هدیسرافنوسلوا هاج رکود رفم كرکر دظفل بک ندفورح نانلوا زارا هجراخ
 قالطا هنالوا راوصنم زاربالا لبق هدناسلا سفن یا رونید زوس هدنکرو نخ

 لوقن لوقب نالف لافب ردلمعتسم هنسانعم داقتعا ثلا“ لوق یسفثف لافب رونلوا
 سماخیطق لافف ضوحلا ءالثما لاقب رد هنسانعم تلالد هبهنسن رب عبار ةغينصبا, |

 | رولوا نیشنرع زامسپ ههنسانع» ذخا رارد هدب لاق الثم راردنا لامعتسا هدیریغ
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 ةبانعبهدصق یا اذکب لوش نالف لاقب رد هئسانعم قداص هیانعو دصق هبهنسن رب
 | لوق نا نولوفب راردبا لامعتساهنمانعم فيرعتو ثح لوقعم لها سداس ةقداص
 هدابابم ربا ناو مهلا یا هب لیفلاقش ردامعتسم هنسانع» ماهلا عباس اذک رهوطا

 كمالکبودبا ترابع ندلاعفا عیجج هرزوا زاجمو عاسن"۱ ینسهدام لوق برع هکیدبد

 راربدهب وثب لاقو هنسانعم تأموا راربد هنیعتلاقو هنسانعم یشمرلرید هلجرب لاقو
 رلطعب و زمل لا لع هدندعبام هتسرولوا "هنسان-م مالک لوق لعف و هنسانعم هعفر |

 هسرونلوا لامعتسا هنساذعم نظ لوقو راربد اتاق ادیز تلق الثم بودیا لاعا
 یبنا رلربد ابه اذ ادیز لوقت یتم الثم ردبا لع هدلاح یغیدلوا نراقء هماهفتسا

 ءاعدلاثیدح هنمو هب بلغ یا هب لاق لاقب ردلمعتسم هنسانعم هبلغو رهق لوقو |
 تالموزینع "لک هب بلغو "رعلاءاد رب ید "رت یا هب لاقو ".رعلاب فطعت نم ناڪ“
 یرابنا نا و هولتق اذا نالش مولا لاق لاقب ردلمعتسم هنسانعم لتقو هما هيلع

 لامعتسا هنیرلانعم لبقاو حارتسا و تامو بلغو برضو ملکت یسهلک لاق هکیدید |
 نینیآرم راجت هدنسهلجج هکردینبم هعاست"ا هدرئاسو قیفج هدلوا یانعم رونلوا |

 ریپعتهلتلالد هدادعتساو ءویین هلاعفا یک یرلهلک ذخا و قفط هکر ولوا هاکو رولوا |

 هدنلوهجم كنسهلک لاقو هوحتو ملکنف لاقو برف لاق و لکاف لاق لاقب رونلوا |
 هدفرص بتک هک هب هل دم كواوو یمض كفاف ندنغل هدنآ ید لوقو رونید لبق

 راربد ابهاذ ادیز لوش یتم الثم رلردیا بوصنمییلوعفم هلا لوقت یک نظن یعب

 | باقلا ىلع لاقو لئاق وه لاقب هنسانعم ماکتم یخلیوس ردلعاف ےسا ( لئاقلا ) ۱

 | کد دولک لبقو لّوق ىمج كنسهلک لثاقو واولاو نمصلاب روبسک لووقو فذحلاو
 | هلنیتخ رولک لوژقو یک هدافو هداس رولک هلاقو ردندنظنفل لبق هکايوک هدنزو |

 ۲ هدننزو همالع ( لا وقلاو ) هدنزو دادش ( لاوقلا ) هلا واوو هلا هزه

 ( لاوغملاو ) هدننزو ربنم ( لوقلاو ) هلیرسک كرل ( ةلاوقتلاو ةلوقتلاو )
 | رونید همدآ نخس كزانو یوکشوخ هدننزو هرپه ( ةلوقلاو ) هدننزو بارح أ

 لوقىلع

 | راردبا ارحا هنسارجم نظتهدلع هسرولوا نراقم هماهفتسا یتسهلک لوقنو ردنیبم |



 كناویح و ناسنا هدننزو هحرحد ( ةلدنقلا ) رونید هئدش نوزوا كب و رونید
 كشوکو ةأر مع اذا لجلاو لحرلا لدنق لاقب : رد هنسانعم قلوا كويب یشاب

 لاسرتساو ءاخرتساقف یشم اذا هتتشمق لدنق لاق : رد هنسانعم كمروب قلاصو

 هریک كفاق ( لیدنقلا ) ردیدآ رمش سنج رب هدننزو "یرففج ( للدنقلا )
 یسهدایزو یتلاصا كننون هکر بد حراش ردفراعتم هلیصف كفاق هدرفاسل هکر دفورعم |

 هکر دیبا رجش رب صوصخ هنراید ماش هدننزو روبنز ( لودنقلا ) ردیف فلتخ |

 | هدیکرت هکرد ناعشیش راد رعشوب راردبا جارخسا نهد ربتعمو فیرش ندنکچچ |
 لخدرح .( لعدنفلا .)  رونلوا ریسبعت ىجاغا لیدنقو یماغا كشعشو ینرف دوع |
 یسرافلیبهدنک هدننزولیبجز ( لیفدنفلا ) رونبد همدآ نفمکیسو قجا هدننزو |

 شعبلادنعویدنلواقالطاهبهنسن نامزیدویربا اقلطم هدعب ردکع دلیفیرباهکر دی رعم ٩
 هدننزوذغنق(لصنقلا) ردیفداوهدننزولعدنت (لعڈنقلا)رونلوا قالطا هب هقانولشابیربا |

 | هجرحدهلاف (ةلغنقلا) روند همدآقجا هدننزولحرفس (لدعنقلا) رونیدهرودوب
 (لفنقلا ) البقث ىش یا لحرلا لفنقب لاقب : ردهنسانعم كع رویرعآ یغآ هدننزو
 رفعحهلفاف ( لقنقلا ) رونید هیمک یثید یرباو ردپعما لجر رب هدننزو ذغنف

 یتغایا نکررو و رها لايكملا ىا لفنقلاب هاطعا لا رونید هکعلوا كوب هدننزو ,

 یارسکلقنقو ءطولا لیقثلا یا لقنق لحر لاش روند همدآ ناصب عا رعآ هرب
 رونیدهزوس هلبنوکس كواوو یصف .كفاف ( لوقلا ) ردبسا یصوصخم جات كم

 یکذلبا ماکت ینعب ییدلیل اشفاو شنو لذم كناسل افلطم لوق ىلع هنسانعم مالک"
 ردلبواقا یعمبا عجو لاوقا یعجب نوسلوا صقا كلرکو مات رک ردترابع ندوب

 | ,نیریسفنسپ اضفقانوا اما ناسللا هب لذم ظفللک وهوا همالک یا هلوق تمس لوقت |
 . ناسللاب صصخم یناو ردلماش .هده یسغن مالک لوا ریسفت ارز رولوا .قرف دنن

 رد ژوس نالوا ینفتسمو مات یمازجا هکردبنرم مالک دارم ندلوا ربسفت كلذک رد |

 دز نکلای رونید لوق هنمالک مماق دیز هروک اکا سپ ردپ ریکدیدهلج كنویوحم
 .هدنروص و روئلوا قالطا لوق همافو" هدیزو هبهلج هروک هیثو رغد هبظفل

 هزوس نالواربخ لوق هکیدید رلضعب و رولوا هجوم صوصخو موع هدنرلس |
 لاقولیقو ردردصء یسهلک لوق یر یلعو ردصوصخم هتنال وا مشهلاقو لاقو لبقو |

 لاقء و هبعف كفاق هلوقو هلرسک كفاق لبقو لوق هکیدید راض و رد رسا
 لاق ردلمعتسم"هدرشو ربخ :ردهنسانعم تالیوس زد لرد ھه كرا ةلاقمو
  هنناب هدراصب كفلّوم ماکت اذا ةلاقمو الاقمو ةلوقو البقو الوق لوقب لحرلا لاق

 هدیکرثووکتفک هدیسراف رارونلوالامعتبا هدنالک لوضف ردرلسا هکلاقو لیق هروک
 لاقو لیقنع ىپ ] مالسلاهیلع هنا هنمو رونلواریبعتو اصزوس | aims و[ ۱



۵۸ 

 هلبرسنک كفاق ( لاععفلا ) روئید هنفجرومط كننکسج جاغاو رجع یا لبعاف

 رلناوچ و مه دیس یا موقلا یلاعغ وه لاقب رونید هناسشیذودبس تموق رب
 : رد هنسانعم قلوا لامع هسکرب هدننزو هحرحد ( ةلعمفلا ) رونبد هنغوبخاب

 لاقب : رد هنسانعم ینیفجرومط راجا و تابنو الاعغ ناك اذا لجرلا لعغ لاقب
 | هنشاب رکذ یرکا كب هل رسک كفاف ( ةلاعمقلا ) هلیعاغ تحرخ اذا تبثلا لعخ

 | هنویكاوبح یرلکدبد لبف هدننزو جرب ز هللا هرمهو هلو ( لثنفلا ) رونید
 1 (ةلبنفلا و لبتقلا ) رونیده روع رودو و رولوا هصق هدنسهحرد قو هکر ونید

 ۱ j ert ردلبانف یعجج رزنیدهنکولب تآو هنهورک ناسنا هلیصف ءنرافاف
 لبنس ( لبنقلا ) روئید همذآ یلهدوک نیلاقو ردبسسا كراج فورعم رب هدننزو
 ېحاص غامد تادحو حورکبسو تسحو روئید هیدآ یلهدوک نیلاق ید و هدننزو

 سأرلا "داخ یا لبنف مالغ لاقن زدبا نالوج یک هلاوج هلع هک روند هنالغوا

 | كربثک نا هک ردبیفل یراقلا نجرلادبع نب دعو ردیدآ رجعشرب و حورلا فیفخ

 رونید هبهرهن لوش هلی كفاف (. ینالبنفلا ) ردیرب یمیوار رکید ردیسبوار
 هلوا یفاک هحورکرب ماعط نانلوا مجط هدنحما یعب ؛ هیلیا عجب رو رک ندا هک

 باوص هروک هلناب ٌكحراش سانلا نم ةلبنقلا عم تناک اذا یالبنق ردق لاق

 هذغنق ( ةلبنقلا ) ردنکع یریکذن هل رابتعا ىظغل نكل ردقلوا هبالبنق نالوا

 قجهیلوآ بوتط ینآ ردشوق رلرید یغد شفارب وبا هکیرلکدید سېن هدننزو
 تعاج نکیآ هنشاب نکلای مدآ رب هدننزو هحرحد ( ةلبنقلا ) رونید هغازود
 رجش و ةدحولا دعب هلبنقاذراص اذا نالف لبنق لا : ردهنسانعم قلوا یحاص

 ا ( لیینقلا") لبنقلا رصشدقوا اذا لحرلا لبنق لاق : رد هنسانعم قمقاي لبنق

 باق رولوا لئام هبیزعرق هکردبتسا رخت هنوکرب رونلوب هدراموق هدنتزو لنز
 هببش هموقو رادوب هدنادرفم ردعفا تیاغب ههفعسو برحو جرخیرلناجلع وصا و

 | قلوا یمهلوقم "رم رولوا لزا نداعس شعبلادنعو ردهنسن یراص لئام هنرجو

 | یزواتیا هکرد چکاک لوا ردلکدوب یرلکدد یتوا لیبنق كقلخ ردموسرم هرزوا
 | قرهرب واص قاربط هلقایا هدننزو هحرحد هللا هثلثم یا "( ةلثنقلا ) ردندنعاونا

 ناک اذا لحرلا لثنق لاش رد هبانع. وب ۳۳ با

 هناا ھا زونید ۵ هک هات زو دقق ( لصقل ) یشلا دنع بارتلا ريثب ۱

 7 کرج ( دا ) دیشب هایم یا لاو رو ۱ هبهلوکر ی رمشهارب لوق ىلع ردیفدارعو هدننزو لحق هلا هلمهم یاح ( لعقلا 0
 ۱ هم راسو ا كوي یاب عهدو لیبجز ( لیودنقلاو ) هدننزو طالع |

 روند

 ۱ هه

 | هسأر یف لافب رد لبعاف یمج رولاموط بولوکود ېک موکود هک روئید هبءدقع
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u 
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 كغاستوط رلبرع هکر دوب یبصا كنو ردبا صیلخو جارخا یسیدنک هنب ندنتجرو

 ینکملوط هدنادنز كغاسنوط لوا رارروعک قوط ندشباق وليون یرزوا هتنوی

 لواهلهجو رب و ردا اذا لواهسوبح هدندفرطرب بوشوا هلهک هرلیوت لوا هلیببس

 هنذومویوخد ندبا هدرزآ نحوز لصتم هلتسانموب نمهلو هراچ هنعفد كراهلهک

 كتابن یرلکدد ثمر هلبرسک كنهرمه ( لاغالا ) یدلوا لثم هدنروع هنوعلمو

 ثمرلا لغا لاق : رد هنسانعم قفلقجرومط هدنزرط هلهک بورای هصکی یغاربب
 ( ةلعفلاو ) هدشنزو هیلبج ( ةيلمقلا ) راغص هقرو ادبدقو تابثلاب رطفت اذا
 ةيلق ةارعا لاقب رونید هتروع هحوح هدننزو هرکس ( ةلمقلاو ) هدننزو هحرف

 ندهرکصو رونیدهرودوبناشلاربقح هدننزو"یرع ( "یلمقلا) ادجةريصقىاةلغوةلغو

 رکس (لمقلا ) ایداوسراص یودب یا "لح وه لاقب رونید هبیودب شلوا یدلب
 ربعت هکر کح دارت وک هک روند ه هکر کح زرسدانقو رونید هب هج رف هدرح هدننزو

 هدرخو رولوا یرادانف لزق هک ردکحو كجوک سنجر, و لوق ىلع روتلوا | |

 .هکرکچوبنکل رولوا یلوتسم هرلنیکا هکرونید هدهکحوب هحاردب رب هیش هبهنک |[ |
 هکیدید رلطعب ردیا وع بوروصینزوا نکیا هزات زونه رلهناد بويا لکا یک
 نکل ردهلهک دارم شعبلا دتنعو ردهلغ یدرغم ردکعو رب هدنمادنا هنک وب

 تيا [لمقلاو داراو نافوطلایییلع انلسراف ] وبشا فلوم رد دودم لوق وب

 ( نالغ ) ردیدآ عضوم رب هدتزو یرج ( یلغ ) ردشلبا عیملت هتسهعرک
 رعلا ردهدلب ر هدرصم دیعص هاف كناق ) هلوخ ( ردبدآ هدلپ رب هدنع هزاصف

 _ (لمقلا ) ردنذاروا "یلومقلا دم ن دجا یفنصم یلارغلل طيسولا حرش ىف طبحا

 رب هدننزو لعفت ( لمقتلا ) ژونید همدآ شلوا نیکنز نکیا ریقف هدننزو ربنم
 هيف نعسلا یندا ادباذا لحرلا لمقت لاق : رد هنسانعم قلشب هکنروج۰هحرادقم

 هک و هلا وص. رد راهحفص قارب و آ هیبش هماخر هلیعف كفاف ( ایلوهقلا )
 تب هلیناونع ایلویث نیطینوب هدټادرغم ردعفا هرانقرح هصاخابالط یلولح .هلبا
 هدوصویس+ربقو یلتخوزل راردبا ناب هلاروماج یر لکدتباریبعت یلیکهفک هدیکرتو
 ردیناوب روم ظفلو ردیا روهظ ندنمراو ندسلدنا دالب رولوا *یطب یلالحا

 لجر لاقب رونید همدا "یلشیورویدب هدننزو عدیعس هللا هثلثم یا ( لثیمقلا )
 : هدننزو روبنز ( لوعمقلاو ) هدننزو ذغنق ( لعمقلا ) ةيشلا جبقلا یا لثیق
 :لوعمقلاو لعمقلب یناقس لاقب رونیدهکلوک كجوک لوق ىلع رونید ههساک كوي
 كجوكرب و رونیدهناغزق هحراط یزعوب لعفو ریغصلا بعقلاوا مضتضلا حدقلا یا
 ررونیدهنکشد كنحرف تروع و رولوا هصق كس ینرو و ینوب هک ردیدآ شوق

 اجاج نالوا هدند هل كفاق ( ةلوعمقلا ) رد هدزنابز هدلبصف كنيع هدنوب



 لفلف لافب : رد هنسانعم كيلسس هدننزو هلزلز ( ةلفلفلا ) ردبذآ شوق رب
 هنسانعمتكم رد بوبلغرا یبهنسن رب هدننزو لازلز لافلفو هلفلقو تّ"اوص اذا "یملا |

 ردزئاج هدرلبصف كفا هدلافلق هدندنع راضمب و هکرح اذا *یئلا لقلف لاقب : رد

 هنسانعتمزک بودبا تحابس ورپس و ردسا هللا محفو ردصم هللا رسک لوق ىلع
 فرم لها ( ةلفلغلا فورح ) اب بهذاذا ضرالاق لجرا لفلف لاقب : رد |
 ففولا دنع ردلغشم ییکرث دج بطق هک ردنرابع ندفرح شب هدندنع دیو و |

 هنوایرب هدننزو لزلزن ( لفلقتلا ) یدنلوا قالطا نوع رلکدلبا توص ثادحا
 یر ( لفلا ) كر اذا *یشلا لفلقت لاقب : رد هنسانعم قغالغراو كمن ريد

 لوهح هکه بهت تانهددشم مالو یم تفاق ( الق ( رود هزیق رودو هدننزو ۱

 مولعم هکر بذ مج رتم كنثجالقنمبكنثجالق لوقت ردنغل هدنسهلک الق نالوامولعم ردیضام |
 لامعتساهبانعمیکیا ردلصتم هنظفلام ردینمام لعف ندنلق هکی یکرت الق وبشا هکه لوا |
 ءاج الق الثم ردنوجحما تابا لبلق یش یرب و رد هنسانعم ضح ینن یرب رونلوا |

 ندلّوا و رولوا كد یدلک زآ كب هروک هیناو یدلک مه هروک هوا یبکرت |
 یوحنلعاف یربلعف ردهف"اک یظفلام عقاو هدنرلهلک الاطو الق وب و روئلوا ءانتتسا |

 هثیجم لق رد ردصم لعافو رد هب"اردصم هدندنع رلضعب و ردشلنا عنم ندنبلط |
 هبهبردصءورونلوا مسر الصتم هربلعف هبلعءانب ردحجرا لّوا لوق نکل رولواكید |

 یلهناوزارپ هدننرو مطعم ( للقلا ) رولوا موس الصفتم هدندنع رلتلوا بهاذ

 روند هتب هدننزو لغ ( لمفلا ) ةعيبق هل یا للقم فیس لاقب رونید هجلق
 رلهسلیا علب بودبا عضو هکلد لوا ینتب شاب بولد یبهلقب رونید شبس هدیسراف
 و هدننزو باح ( لامقلا ) ردهلق یدرفم رد "رج نوجا عفد یبر ی"اج |

 ردیفتسف ماچ هکرونلوا قالطا هریونص بح ( شبرق لق) رونید هبهلهک ید
 هنسانع«كفلثب دوجوو قاوایتب هلنیتحف ( لمقلا ) ردکحوب رب (.رسنلا ةلخ ) |
 كحاغا یرلکدبد عفرعو هلت رثک اذا عبارلا؛بابلا نم الع هسأر لق لاقب : رد |
 لاق :رد هنسانعم قلوا ادب رلهنسن هدنلکش هلهک بورارق هحرادقم ,رب یرللاد |
 ردامعتسم هنسانعم قلاغوح سانو لمقلاک هبفراصو اثنش "دوسا اذا جن رعلا لع |

 ̂ لّ لاقب ردلمعتسم هنسانعم بكمروع لازهلا دعب و اورثك اذا مولا لخ لاق |

 | ردلمعتسم هنسانعم كموی بورابق ینراق كمدآ رب و لازهلا دعب نمس اذا لحرلا |
 [ دونیدههنسنآ تو ةمذآ لت: هدنثزو فتك ( لمقلا ) رخ اذا هنطب لح لاق |

 نم قنعق ىلاعت هللا هفذقب لغ "لغ ءاسنلانم ] ثيدجلاقف ىنعي لق "لغ هنمو |
 عب له لغ لوا هکر دراو فنص رب ندناوسن ینعب [ وهالا اهجرخال  :اشب |
  فطل هدعب و رروک هنتدرک كلوق یکدلید یلاعت یراب.ینآ رد هلال رومد لت |



 لعافت هلال دیدشت-( "یلاقتلا ) تدعرا اذا ةدعرلا هتلقتسا لاق : رد هتسانعم. ۱ ۱
 شنوکوالرلق هدع اذا هلاقت لاش : ؛ رددنسانعم قیسنزآ یهنسا رب ید و هدننزو ۱

 اذا سمشلا تل"اقن لاقب : رداهعتسم هنننانعم قلوب عافترا بورو ندنسهحرد |
 اعلاف تاقتسا یا [ سعثلا تااقن تح ] ثيدملا هنو حراشلا لاق تاحرت

 بوط کرو اید هک درکح یهدناربط لوش هل بک افاق( لقلا ) تشراو
 هدنسالبتسا بغ لوقع روند هکءهرتدو هلوا تبان فرعضو هحرکلاپ بوی وا

 أ
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 هکمهرتدنالوا ضراعندعهطو صرح طرف نالوا ههنسنر دوخای هکعهرتد نالوا ۲

 لقلاهذخا لاق هدننزو باع رواک لاق یعجج رد هنانعمو ید هلق هک هتل روند
 روداد هراوبد قعلاو هصق "لق و اهطوا ابضف تناك اذاوا ةدعرلا یا لقللو
 هکره كحوکو رونید هغایط نالیروا هنیرادورک هعصا هدننزو باتک ( لالقلا )

 ( "لبلقالاو ) هلرلهرمسک كرل ەددش» مالو كرلفاق ( "لبلغلاو ةلیلقلا ) رونید || ۳
 هالیاقا و هالیلقو هلرلقب ذخا لاق : ردهنسسانعم عیجو بد هلا هروسکم ره |

 :رد هنسانعم تعاجو عیج هلرمسک كنددش» مالو كناق ( ةيلقلا ) هتلمج یا
 هتبلق بلا لكا لاش و اثیش ۳ رواوع دل ميتعامج یا مینا | ول را لاقت

 یدروکهروخ نوت سو هلیسر ردو هلکک ی راک ارعا یی هداحو اظ یا

 - ریثانبا هکر ید مجرم روئید هني رل هنا دابع هک o ا یراصت هیلقو

 ریبعت هال هرزوا قاوا ی" 0 هذالک هدنرلا» ومار هدنسهدام ىل bi یوی

 لاسلتب 1 لاقاقلا ) ردشابا نان هلرلصوص# ةناخدابع هدنزرط هعهوص نالوا
 یا لافاف لحر لاقى روغید 4 مواد هرقس اکاد بو ا مارا اھا هدننزو

 طبالع لذا ولفافو رواد ه.دآ هلالاحو فرفح هدننزو دد زرد ) لقلقلا ( یا

 ردنا تناعاو یعس هتوا یرب ه.ش بوشوت هنراروما كرل ةفر هدلو هدننزو

 ناومء یا لتالاو لقاق لجر لقب روید همدآ وانریغ حو رکبسو تسج نالوا |

 رولوا یرلهناد وبشوخو هايس هکر دنابن ر هدننزوچ رز ( لقاقلا ) لقاقتلا عبس |
 .هدنابلوا ینو هللا لپچع بوئلوا قد هللا مچ اصوص> رع یعاج اّقاط»

 هح هقشب یسکیا لوق ىلع هژرع* كرلفاق رلرد ید لئالقو نالقلق و رد ریظن یب

 یر نام زار وک الا دیک تاسخعو ردکوک یراک دید ثاع» یکوک کالقاق رد "رانا

 رلردبا ماکت هللف ینوب ه."اعو * لقاقلا بح زاحنااب كد لالا هنمو ردیکوک
 1۳ رد را ریق نیو رلهناد نانلوا رکذ ردقاوا هلافاقنالواباوص ردطاغ

 هنسزرب هیسک لیخ و مه تباغب ردشاوا لی هدتنالص طرف هلغلوا نیتمو باص

 رولو رونید هنواهزاه* رونلوا برم هدنعقوم 111 حاحلا و مارا هلیباط
 | هياشەنشوق تکوا هلع هلرلناق ) یالقاقاا ( یدالوا ر یک یا هداسەدام ر ۱
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 قموط همهرئد یمدآ رب و للقب ینا اذا ؛یثلا "لثا لاش : رد هنسانعم یءرقح

 نیکنز مدآ رب و دعرا اذا ةدهرلا هنافا لاقي روئلوا ریبعت كم رئد هک رد هنسانعم
 | یهنسلرو هلام یا هئدج "لف اذا لجرلا "لفا لاقب : ردهنسانعم لوا ریقف نکیا
 | ( لیلفتلا ) هعفرو هلج اذا ؟مشلا "لذا لاقب : رد هنسانعم كمناكوب بوریدلاق

 لاش : رد هنسانعم قلث هحزا ءادتاو قفلازآ ین هنسل رم ید وب هدننزو لیعش

 | ردلعاف مسا ندلالنا هک هبرسک كفافو ی كهم .(لفلا ) البلق هلمح اذا هلق

 | «دعب یو نیکنز امدقم هکر ونلوا قالطا هریقفلوش هدننزو "لحا ( "لقالاو )
 | یالفاو لقم لحر لاقب هلوا شلاق یسهبقب هحرادقم رب نکل بواک تاق هنلام
 | روصهدهدام لئاوا یلاثم هک هت ردلمعتسم هدنعقو« شحم ینن "لفاو هیقب هب و ریقف

 | نوسلپا مرحو "دع هحزا همدآ رب ییهنسنر هدننزو هلءافم ( ةلاقلا ) یدلیا ۱

 ۱ هلکلیا هشيدنا ندقلرسوص هدلوب الم رد هنسانع» كەرتسوک هحزآ انروص ود

 | هلتالفلوقن يکكمروتسوک هجزآ یبوص نالوا ېت ويد نوسلیا باط قوج
 همدآ رب و اريك كنم باطب الف ینعی كلءام لقتسبنا .تدرافشطهلا تفخ اذا ءاملا ۲

 | تالقهدب رعلا نالو هءاطعتالق اذا هلتالاق لوفت رد هنسانعم كمربو هبطء هحزا |

 | رکذ هکردبعج كیسهلک لیلق هلنیتع " ( لاقلا ) " ردموس هلناونع هتیطءاام
 ۱ روید هرلهدآ هلولب واب نالوا ندهغلنحم ريغ دوخای ندهغلتخح لئابفو یدلوا

 هکجوک هتس رخآ یئا ندهفافو رقف دوخاب ندنلع رب هلص كداق ( ةلقلا ) |

 | (لفلا) رقفوا ةلعنم ةطبن ىا ةلق مب تسحا لاقب ردشلوا دیق رركموب رونید
 | كغاطو كروا كلذک هالعایا سأرلا تاق لا روند هنسهبب كداب هلم كفاق

 : تعاج و .رونلوا قالطا هنسهب كنهنئسن ره لوق ىلع رونلوا قالطا هنیراهب |

 | هقسد اقلطباي رونید هبقسد وی لوق یلع رونید هبوک كوي و رونید هبیناسنا
 "بلا یهورعم لالت نه هلق هدنع لاش روند هننالوا ندیسفاس دوخاب روند ۱ ۱

 رولوا دنم هلکغد هغاد رب كجوکو راخفلا نموا ةم"اعوا ةيظلا ةرجلاوا مظعلا
 | هنسهعیبق كجلف فلا تاقو هدننزو لابح رو اک لالتو هدنزودرصرولک لاقیچ |

 3 ردهنسانعم تلکوب بو ردلاف ییهنسارب ) لالقتسالا ( روند هتسهاوزارب ' .ینعی

 تابنلا "لقتسا لاق : رد هنسانعم قوب بوباز زوا تاب و مش را اذا هن اربط یف :

 f اویهذ اذا اتم ست ی ۰ رد هنساع» مک بوچوک ندرب 1, و قد :ا تا

  قعوط 44 3 ىدا رب و بغ اذا لحرلا لقتسا لاق : رد هنسانعم كەك
 = کی چ

 | هدننزو درمص رونید لاق هدنروص لوا رلهسلوا عت بواک هرب رب یعوجم رک او

 |[ دال لقتما لاغب : رد هنسانعم كلسکوب و هعفرو هل اذا *مخ ها "فسا لاقب |
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 هنتعاج موقم نطب ( ةلقاوغلا ) قترا ادا لبج لاف لقوق لاقي : رد هنسانعم

 یرلکدیدهلغاف هلفیفخت هدیکرت هلدیدشن كمالویععكفاف ( ةلقاقلا ) راردا قالطا
 یرکح و یبهدعم ردندنمسق هوافاو رطع ردب رم یدنه تاب رب هکر ونبد هبوراد |

 ندنربغص یضبق كل سدعوت رببکو ردعنام ی هدراب . لالعاو عفان هنابنغو ؟قو ی وقم

 وةیحولءهینش هناغوحهلاهددشم یای ( لقافلا ) رولوا "لقاندنا یفارحو دیزا

 ییوص یراصو “ردم یبلو یو راردا یعر هلغلوا یبوغرم كنعسق هود ردنابن رب
 ( لثلا ) روئلوا ریبعت ینوا هود هدیکرت راربدید جورفلا لحر هتابنوب ردلهسم
 روند هنلوا زا و هفلزآ هلرسک كئاق ( لقلاو ) هلددشت كمالو یعط كفاق

 زا رارولوا ردستمو ةرثکو رثک دن ةلقو لق هام ىف لاقب ردیلباقم ترث کو رثک
 ههنسن زا "لقو رک شیقنیاثلا بابلا نم ةلقوالف *یثلا "لق لا هنسانعم قلوا
 لوا *یشلا "لقو ریشکناو «لیلفلا یارتکناو "لقلا ىلع هلدا لاقت روئلوا قالطا

 كرت و هلق ذا لاقب و مهلغا یا لاجرلا لق لاقب رونلوا قالطا هنلقا كنهنش
 لق نی لقوه لاق هنمو ردلمعتسم هنشنانعم دوحوب و لوهحجو هلق یا هرثک

 روئلوا لاسعتسا هدعقوم وب ید لن: ل هک هتن هولا الو وه نرعیال ناک اذا

 هدنماقم لک رثک | هک تن یک یەک لقا رونلوا لامعشسا هدنعقوم ضح ینن لقو
 لدرامامهانعم دب ز"الا كلذ لوشلحرآ"لقاو لحر لق لاقت هنمو رولوا لمعتسم
 ىلع هنم یتتسب نا حب انهلو اذک لعفب الق لاقب هنمو حراشلا لاقوه الا هلوق

 یکی و درف نایلوا یسهسک رب لقو اغاقوا ادعاق "الا لاقیف یننلا نم یتتسیام اح
 كم رتو کس یهنسن رب لقو هلدحاال درف یا لق لحر لاقب رونلوا قالطا همدا
 ةلقلاهتذخا لاقب روند هکمرتد هلثو هعفرو هلج اذا *یثلا لق لاقب : رد هنسانع+
 ودتقم- لمع هلکلنا .نالقتسا یهنسن لوا هک وک دا كمرتوک ةدعرلا یا

 اعم کیا سبردلوحم هنیروصت قلوا ,لیلف ینوق هک ایوک هدنساذعم كمرتدو قلوا
 لیلت یش لاقب روند هبهنسن هجزآ ردفصو هدننزورپما ( لیلقلا ) ردیزاجم ید |

 یا لیلق لحر لاقب روفلوا قالطا هرودو نو ز و فح یسهثحورشک دص
 للةوهدننزو ء"ابحا رولک ءالثاو نولیلف یرلهج ردهلبلق ینّوم كنوب فیح ریصف ||"
 هدرحی هثحو هدهنس نالوا زا یددع لیلقو هلنتعص رواک نوالقو ملنیتع رواک ۱

 ( لالقلاو ) هدننزو بارغ ( لالقلا ) روتلوا لامعتسا هدناوبح و هدناسنا نالوا
 رسک كنهربه ( لالقالا ) روند ههنسنزآ ردرلتفص یک لبلق هدننزو باس |
 هح ای هنسنرب و الیلقهلهحاذا *وشلا لقالاقب :ردهنسانعم قلبقزاوققلاژآ ییهنسنرب ||

 قمقجیرقوب هکر درضاح ما ندهلقوق یسهلک "لقوق هداروب یدلوا بقلم هلکنآ |

 هحزآ هنادیم یهنسنرب و الیلق هفدابص اذا *یفلا لقا لاقب : رد هنسانعم قلوب |[
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 بابلا لققا لاقب : ردهنسانعم كلدباک وف ردیعواط۰ كلاففا هد-اتزو لاعتفا

 لغفنلا) رد هنسانمم لافغقلا هدننزو لعفن ( لغفنلا ) یناغنا ىا لغتفاو لغفناف

 هفالع وب روئید هبوبف ولدپاک هبرلدغیس لعاف مسا ندلافتثاو لففن ( لفتغلاو
 هدلدننع راسعب وروئلوا قالطا نيدبلا لفثقمو نیدیلا لففتم هكا و مثل 4

 لجر لاقب روئلوا قالطا هس نیلبا رودص هنسحو تعفنمو ربخ ندنلا زکره |
 هر ( ةلغفلا ) ربخهدب نم جرح داکبالوا مثل یا اسهلفتفمو نیدیلا لففتم
 ندر عوي تكنهنسن رب و هاففیا هنلفف بر لاقب : رد هنسانعء افق هدنن زو

 ةلففافلا هتبطعا لوقن رولوا رلاق هنسن ر هدنسهسکا هک روئلوا قالطا هکمربو
 ها هداروب نزاو یا ةلفق مهرد لاق روسنید ههخا نالوا ما ینزوو ة"رع یا

 هزم ( ةلغفلا ) رد اج هدهلاصذف هدنوب رونید هبهرجش یروقو رد هیدحو
 هلواردبا رزاو ظفح ینکیدنشیا ره هکر وئید هنبحاصهظفاح ت"وق لوش هدننزو
 ععسبام لکل ظفاح یا ةلغق لجر لافب رولوا ردبا لاغقا ینسهظفاح باب هک ایوک
 و و روشلوا دصف ندنآ هکر دیدآ رهط رب هدلوق رک كف ( لافبقلا )

 هدیکرتویورارمس هدیسراف هکو هکر دب رب كرمط جوا نالوا هدلوق رمطو ردب ۳

 رمط یرلکدید لیک | یرب و ردیرعم ندینایرمس وب و راردیا ریپعت یرمط شاب
 نالوا یغاشا لا هکرد قیلساب یرب و ردعقاو هدنسهتروا لرمط جوا لوا هکرد

 هدیاو رانو و ردبرمط رکج قآ هکر ونید شش هز ركوب هدیسراف رد رمط

 ردا هلعسار رب هدوضع ره رد راهبعش ندنرمط ان آ نانلوا ریبعت اطروا
 لخاذا لحرلا لغغتسا لاقب ردهنسانعم قلوا كسعو لبخم مدآرب ( لافقتسالا )

 ردیدآرقرب هدنساضتسلبا هلن كفاق ( لبفوق ) ردیذآ منمومرپ ( هال )
 ناب هدنسهدام هکهتن رد رهشا هلافو ردتغل هدنآو هدننزو لفوف ( لفوقلا )
 ینعومجم كنهنسنر هلتعرمس هدننزو هحرحد هلا هنلثم یا ( ةلتغقلا ) یدنلوا

 ( لحرغق ) ةعرمسب هفرح اذا *یشلا لثغق لاقب : رد هنسانعم قلا بوریص

 یسراف زیلهسفک هللا همجعم نیش ( لیلشفقلا ) ردیلع كارب هدننزو لج رغس
 هامهمداص ( لصفقلا ) هنسانعم هفرغم رونید ةن حمراتوق شا کردی رعم
 دف رب هدننزو هحرحد رونید هنال را هدننزو ذغنق هللا
 | ( لالعغقالا ) هفطتخا اذا ید نیبنم * کوهی رد هیات وا

 لاقب :رد هنسانعم قلثروب بولیزوندهنحراع رب اي ندقغوص لا هدننزو نالععتا

 قلترغبوكنشوق كلکک هایهفثرلذاق ( لقوقلا ) تضبقو تجشت اذا .ديتلعفقا
 دودحاب هموقره ردیبقل كني رارد ثعاج ر ندراصناو روید هني رلککرا تكنشوق ۱

 | هلکعد تنمادقو لبلا اذهق لقوق هسایا اجلا یرهلوا هاوح داد 4 سکوت هد رتی
 .ER کس 5
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 عبارلاو لوالا بابلانم الوفق لغقو دلجلا لفق لاق : رد هنسانعم قعروق یردو
 قساناروا بودا ردقن یی ۵ سڏ 3 هدءنزو له ( لذقو لوفقو ) ساد اذا

 كمردكرلالغو هزرحاادا ال ءفقو روق ۶ یشلا لدفق لاق : . رد هنادعم كلموعواو

 لوفقوهوعجاذا ییاملا بابلانم ال ,فقو و ماعطلا موقلا لفق لاق: . رد هنسانعم

 | لوالا بابلانم الوفق لفقو رصشلا لفق لاقب : رد هنسانعم قم روق جاغا هضاخ
 ردلافت یعجج رد هتسانعم محاررداعاف مسا ندلوفق ( لفاقلا ) سی اذا عبارلاو

 سباپ یا لفاق دلح لاش ردندلوا باب و رونید هب یرد یروقو هدننزو نامر
 ۱ ساب یا الف اقراص لاقب رود هیدآ ۳ روق ىرالا د وای ید رد تنيدوحوو

 ردعج ۱ هانیترحف ) لفقلا  ردب عسا لحر و و "رددآ و (E دیلا وا دل ا

 لفقو رفسلانع نیلفاقلا یا لوقلا تار لاق روید هرابدآ ۱ ندا تدوع ندرفس

 تدوع ندرفس ) ةلذاقلا ( ساب یا لفق هبدلح لاش روند هنغیادروق كنورد

 قالطا تعا ندا زاغ آ هر نع هراس 1۳ هنبرلع ءحرو روندد هرلشادلو ندا 1

 لا رد یم ۵ 4سدالم و قالطا هلغاق هرلنابراک ندیک هتعس رب الاح روثلوا

 كنز ( لاغقالا ) عوحرلب الأفت رفسلاق ةئدتبم كاذکو لافق ةةفر یا ةلفاق
 اذا عم نوه ےس م اونا لوقت رد اا كمر ردنود ور کح ندرفس یدآ رب هبرسک 9۹

 هيلع لءح اذا بابلا یلعو بارل J لقا لاق : ۰ رد N e كادر اک یوبقو معج را

 روڪ ندندرا اک د ا قمروط بوش هندرآ كيداآ ندیک هکر 9 الفق

 ۰ رد هجم اعم تل ردکوب یانو ر هد ا اذا مهتا لاش روشلوا ربع لیکید 1

 . هیردیروق یک لفاق هدننزو ریما ( لیفقلا ) مهعج اذا مالا ىلع مهلذتا لاقب

 ثس ویملا ۶ لفقلاند یا لب ةَ داخ لاق عل رد« : صدمه او ندءبار باب و و روندد

 ندلح وب هک رونید همدآ ننکبا-و رونید هبیعتاقو روتید هجاغا ش٤ روقو

 ی ما E رلنرونک بوروس هود قلتاص
 هیلوانکع كټک بوشوق هدن آ هلفلوایک هزاورد لغقم هک ایوک روئید هلوب قیمق

eبردهاک قب زا بءشاا وهو الوو ا لوقت روئ)وا زیرو در رد  

 لیعش ) ليغعقملا 8 رد روا كتا تر و كم ط وم رو ورو هدعزا درو پ نکال ل اعم

 ( لغقلا ( ساد اذا داجلا لغفق لاق : ۰ رد ناد عم قعءروق یرد جدو هدننزو ۲

 لفقهسبای یا لیفتو لفقر ِ روید هحاغا شءروق یک لیفق هدننزو لغت ۱

 هزاعح ماری كف اق CINI رد دآ شقو برصطر هدند رق لع مان لزانملا نرق ۱

 لافقا یمج رود 7:4۵ ی :دیلع تالحر / و ردیعسا ره صوص 1

 قلد ىذلا د دا رهو لغ باےزاب لاق روک لوغعو «دردزو سلنا 17 لفقاو

 ۱ ( لاغتتالاو ) مادر و لاءغا ) لاغتالا ( شم ۵ ی تره هدنع < لفقو بالا ۳

 ۲۳ سس تست

3 



 یا" 4"اعم زر لاش هلوا رروط بولیکید هدبرز وا ۳ بو.سشوا کوک هدر

 جرب ز ( لبمقلاو ) هدننزو نفمج ( لبعفلا ) ضرالا ىف اهل لسا ال ةبصتنم
 هفدېو ردبرلکدید راتثم هجولد هدیکر ردندنعاون اراتنم هکر دېم ا رطف هدنزو

 لجر لاقب رود هبسک هدازمارح زبوص و ردبدآ لحررب و روئلوا بیعت كلوک |
 هدلوا یانعم یکیا هللا لبعف هد زو روز ( لوبعقلا ) فلع ملفتم یا لبعف |

 هنیریرب یرلفاا هکر وند همذآلوش هلی-هبن لوعقم مسا ( لبعقلا ) ردفدایم
 دیدش ناک اذا نیدقلا لبعقم لحر لاش هلوا یرکا كب هلفلوا رود یرعوط |

 یان ( ةلثةلا ) .یدشلوا رکذ هکردیفدارو هدننزو هلعبق ( ةلبمقلا ) لبقلا |
 رد هننسانعم قلوا لئام هضنیریرب راتایا هکر دیفدام و هدننزو هلبعق هللا هثلثم |

 یرنوب یرفوب یرلنایا یکرکچ ندفعلاب ولزوا هدننزو جرحدن ( لئعقتلا ) |
 كنب ره وج ولح و نم علقتب هل اکیا لثعقتب نالف ملا : ردهتساتعم تكء رو هل رکح

 هاح و او مر ینسهلک لعثقم هداروب (یراوح ید لوق ماب سام لعئقلا هداروب ۱

 دن ردي هدام لعثت یهو كن ارز رده و یسلیا رب همت هلا قوا شمالتوب

 هلدبل ییعد ررزیعم ید تب ییدلیا دارا نوا دا-هشتعا و یدنلوا رک ذ

 یسهلکلعتفم عفاو هدنتیب ۰ لعتفلابالو لضعلاب سیل « ابلاصاقشر موقلا تیمرف « |
 یا و هلفاف هدهداش تیاور و رد هلا هبقوف یا و هلا اف یے تیاور ردفعتم

 جوج بویغوب هجوبا قوا لاعتتا و رولوا ندلاعتقا هکر ددلوا دراو هللا هیقوف |
 مجرتم رولوا :یسهدام لعق یرکذ عتصوم د هروک هکوب سپ رد 4نسانعم قغار

 یاثنیع هکردم وسیم هدنناونع "لئعقلا هدنراهغن حاصص نمشبدلوا بایرفظ هکرد
 هحرحد ( ةلطعفلا ) نلوا دراو ىداربا كفلوم هدنروص وب ردمدقم ندهشلتم |
 ۱ اثحاقت و قدمت هن و دمو هعرمه اذا هل طعو لاق ف ۳ ey قلاح هر هدننزو ۱

 ] قفلاغوجیزوسو یضاقتلاق قیذاذا هعرغ ىلع لطعق لاق : رد هنسانعم كما
 | هدننزو رفعح ( لطعقلا ) هنم رثکا اذا مالکلاق لطعق لاقب : رد هتسانعم |

 | دی زوذپ هدنقح كروب رد تبا یعسا لصا ردیبقل كني رد كرعاش مان ساوح |
 ِ تم “دق یتح لطعقو » الاخ "یام الا یبنع لظف 5 وبشا رعاش ر ندهمام نب

 هدننزو دوعف ( لوففلا ) یدلوا بقلم هلا لطعق هلکلبا داشنا ینتب ه اياكم

 ۶ مجراذا یناثلاو لوالا بابلانم الوفق لجرلا لفق لاقب : رد هنسانعم كنود وربك |
 | تآ رغدآ دوحای هود روغو لوفقو ردصص# ه_کمود ندرقس هدناهما عیج 1

 ۲ اذا یناثلا بابلا نم الوفق لعغلا لفق لاق : رد هنسانعم قغارب هفعثآ هبیئید |
  هرکتحا اذا ماعطلا لفق لاش .: رد هنسانعم كليا قلزابرطمو بارضال جاتها |



44 

 هننانعم ناسک هدننزو لیعش ) لیطقلا ( e یا نیتعضب لطقو لیطق ۰ ۱

 قلاج هر دوخای قق بورود هرزوا یاب یمدآ هر و هعطق اذا هلطق لاق : ۱

 لیطق هلنیت ( لطقلا ) هعرصوا هبنح ىلع هاقلا اذا هلطق لاقت : ی ۱
 | |-تنامرخهدتزو لمفت -( لطشتلا ) ۱ زولوا دزع:هتسانعم عر 4 ندا

۱ 3 

| 
| 

 ( ةلطقملا ) هلصانم عطقن اذا عذجلا لطقن لاقب : رد هنسانعم كلسک ندنبد یلاد
 ریما ) لبطق ۱ رونید هلآ رومد كحهدنا عطق هنسن اقاطء هدسننزو هسنکم

 هنآ لوش هدشنزو هنیغس ( ةلبطقلا ) ردیبقل یلذهلا بیوذوا ندارعش هدننزو
 رونلآ ییوص كنهنسن قالصا هلکنآ یک رکنوس هک رونید هنسهچراپ بولو |
 هب هنسنشعثهدننزو یظعم ( لطقلا ) ردعضومرب هدنرزوا هلجد ( لوطاقلا ) |

 ءاروینوکس كناطو یعض كفاق ( "لب"رطق ) خوبطم یا لطقم "ی لاقب روئید |
 كعضومیکیا هلددشتكمالو یم ٌكنهففحم دوخای كنهددشم ةدحوم ءابو هموعضم

 تسنهاروا ینطلا كرجن ردعقاو هدهلجد "یرغ هک رد هدنراید قارع یرب ردیسا |
 ( لاعقلا ) ردهبرق رب هدنلباقم دمآ دلب ینا عموم هروک هتنای كحراش روتلوا |

 4 نکعج نلیکود لوق ىلع روئید هزییح كنان یسهلوقم موزوا هدننزو بارع

 هنق و موزوا هل رسک كنهزمم ( لاعقالا ) رونید هب ون نلیکود ندهودو رونید

 هتلاعق هنع تقشنا اذا رونلا لعقا لاقى : رد هنسانعم قجآ یکعج كنسهلوقم

  لعقا ینعع روشلا لأعقا لاقب :رد هتسانعم لاعقا هدننزو لالمعشا ( لالیعقالا ) |

 "لأعقا لاق : رد هنسانعم قمروط كبد مد یک لسیم هرزوا بوک بکارو |
 بوکلسندنسهعصا ینکسچتمزوا هدننزولاعتفا ( لاعتقالا ) بصتنا ادا بک ارلا
 نوزوا ( ةلعاقلا ) هتصفتتساو ها اذا لاعقلا لعتقا لاقب : رد هثسانعم تم ۱

 هکرونید هنشوق لصشوطلوش هلیحف كراذاف ( ةلعوقلاو ةلعبقلا ) روند هغاط |
 ةلع وقو ةلعبق باقع لاقى هلوا ردیا رارق برتر هوب هدنرهیت غعاط ییدید هلعاق |

 ولهثحیربا هلعبقو اهولعتو ةلعاقلا ىلا ىوأت تناك اذا امف ةفاضالاو ةفصلا ىلع
 ۱ هنشوق لعثوط ندا ن نکهوا وا هدلابح سرو روند هنروع قاصت رسقشقای ۰

 | رونیدهریب و هبه كچوک دوخای هغاط كچوکو ردیدآ عضوم رب هلعوقو رونید
 | لعوق لاقب هنسانعم قمروتواهدنرزوا كنهبن اي كغاط نانلوا رکذ رولوا ردصمو
 شمالنوب هجشوخ هلیسهینب لوعفم مسا ( لمتقلا ) ةلعوقلا ىلعدعق اذا لحرلا
 هکردیفداموهدننزو هلبعق a) اا ادیحایرب رہی ملاذا لعتقم ےہس لاق رونیدهقوا
  كنيراقوبچ هزات هکر ونید هنکرح كاکت و مص هدننزولمن ( لعفلا ) یدنلوارکذ
 ۱ هدننزوریما (لیعقلا ) رونید هرودو نالوا زسروغاو لیخ و راردباقایبط هننلآ"
 هکر ونبدهبابقلوش هل ددشن تكمالو یم كيم ( هل اعقلا ا روند هناشوط ا

(٤( 
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 روند هنالسرا هدنزو دادش ( لاصقلا ) روندهنسبروس یئاوم یسهوقم یو

 :ردهنسانع«یقوط پوبهرواف هل هچ# یبهنسل رب هدننزو نانبمسا ( لالیسفالا )
 "لاسفا لاقب : رد هنسانعم یوا میقم هدرب ر و هبلع شسبف اذا هب "لاسفا لاق
  بوربسینعوجكماعط نالواهدباق هدننزو هحرحد ( ةلبصفلا ) هبماقا اذا ناکلاب

 | هلیعف كفاق ( لادسف ) مججا هلکا اذا ماعطلا لبسف لاقب : رد هنسانعم كم |

 . هیامورفو مثل هدننزو ذغنف ( لعسفلا ) روللوابلج ربع ندنآ هکر دعموم رپ |
 دوخاب ردنغل ید هدننزو جرب ز رونید هنببروابلوف ىلع هرفع و روید هسکا و

 ها اف نالوا باوص هدنسهلمکن هجرلا هیلع ینافص رونید هبرفع نالوا هدرخ |
 ناف و هلا اف ارز ردشللا طلغ یسیدنک هلکلنا طیلغت یبیرهوح وید ردفلوا ۱

 | (لالعصقالا ) رونید هنکتیا دروقلعسقو رد رلهعصفتفلهدنب روک ذمنیینعم هدهلبا |
 | تلعصفا لاقب :رد هثسانعم كلك هنسهحرد راهنلا فصن شنوک هدننزو لالعضا |
 هکردهنسانعم هلبصق هدننزو هحرحد هلاف ( ةلغصفلا ) ءاعسلا تدبکت اذا سعثلا |
 یمدآهدننزو هجرحد 6 ةلعصفلا ) هلبصق ینعع ماعطلا لغسق لاقب یدنلوا رکذ |
 ینعی اطخا براق اذا لحرلا لمصق لاقب : رد هنسانعم كیروب قرانآ قیص قیص |
 كمك و هعرمص اذا االف لمصف لاقب : رد هنشانعما قمقب هرب یدآارب و هیشم ق |
 كم هجوت یاعط نالوا هدهرفس و هدیاقو هعطق اذا هلق لاقب : رد هنسانعم |

 هلیشید كبكي یکح هی یک كشا و عجبا هلکا اذا ماعطلا لعصق لاقب : رد هنسانعم |
 | ادیدش ماعطلا شعی ناك اذا لمصقب نالف لا : رد هنسانعم كليا لكا بوبهرواق

 | یراشید هکر ونید هرغجروق ندبا نوکت هدرلشید رولوا سا _هلعصقو لک ایف |

 | هلععقورولیکود هک رونید هنسهیقب نالق هدناق كنسهلوقم وص و ردب روج بو وا
 اذلیصفلا لعصق لاقب : رد هنسانعم قمارعوا هتلع یرلکدید لعصف یکشوک هود

  هنقتلالاق روید هفت وه دش ییهمقل هدننزولزوخ ( یلعصقلا ) لیصقلا هباصا |
 هنب رلکشوکهود هکر دنحم رب هدنزو ذفنق ( لیصقلا ( ادیدش اماقتلا یا لعصعا ۱

 | هنالسرا هلنسهینب لعاف مما ( لعصقلا ) رلرولوا كاله ندنآ و بولوا ضراع ۱
 هدشسزو حر ز 1 لیصقلا ) روند هنابوح نالوا ددش و مکح یکنکد و روند |

 | هدشزو طبلع ( لصقلا ) روند همدآ دیدشزوایو رونید هنالسرا ید وب |

 كفاق ( لطقلا ) رونید همدآ دیدشوزواب هدرلنوب هدننزو رفعح ( لعصقلاو ) |
 ٩ هعطن اذا یناثلا بابلانم الطقهلطق لاقب : رد هنسانع«تکهلنوکس كناطو یحف |
 | (لوطقلا ) ارض اذا هقنع لطق لاقب : رد هتسانعم قمروا هنو كمدآ ربو |
 | ندنکوک ةصاخ و رد هنسانعم لوطقم هدننزو ريما لیطقلا : رد هتسانعم عوطقم |

 | لاقب و اهلصا نم تطق اذا لیطق اخ لاقن رولوا فصو هنجاخا امرخ شاسک |
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 ۷ ی اه

 یدنلوا بیقلت نوچغیدلوا لاجو نسح بحاص ردیبقل ورع نب ذاع یردارب

 ۱ ) 1 قلا ) زولوا ندهماسقو ےسق نالوا هنسانعم لاجونسح رولوادناز یمال سپ

 نمرخوهعطق اذا یناثلا بابلا نم الصق هلصق لاقب :ردهنسانعم كمسک هدنزو لصف
 Î E قمروا نوب كمدآ رب 9 هساداذا ریلا لصق لاقت : رد دانش كکود

 لسو رک ذیساک رد هنسانعم هلاصف لصفو لبصقلا اهفاع اذا اهلعو ةبادلا لصق
 : رد هنسانعم سک دوب هدننزو لاعتفا ( لاصتقالا ) روند هنکشج كنحاغا
 لصتتاف هلصق لاق رولوا مزالو عواطم هنسانعم كلسکو هعطق ادا هلصتقا لاق
 لصقناف هلصق لاق ردعواطم هنسانعم كسک شدو هدننزو لاعفنا ( لاسقنالا )
 هزات لوک شماح مدعم ندنتقو داصح هدننزو ریما ( لیصقلا ) عطقنا یا

 وهوالبصق ةبادلل"رنحا لاقب رونید دوخ هدیسراف رارردب هراوط هک رونی هنیکا
 لصاقلا ) ىك عیطق ردلمعتسح هنسانعم هورکو تعاج و مضخا عرزلا نم لصتقاام

 رولوافصو هحمقنیکسک ك هدننزو دادش ( لاصفلاو ) هدنزو ربنم ( لصقلاو
 رولوا فصو هدیدح ناسل لصقمو عاطق یا لاصقو لصقمو لصاق فیس لاش

 هدشنزو هما ( ةلاصقلاو ) هلنیتعف ( لصقلا ) ضام یا لصقم ناهل لاق

 ندنجعا كيادغب هکر ونید هبهنسسن نانلوا ریبعت موغوب و كمك هدیکرت یک لصق
 "ربلا لصق اذه لاقب رلردبا ناعم بوکود ندیکی ینا اضعب و روئلوا حرط و هیقنت
 هنسانعم هلاضق هلرسك كفاق ( لصقلا ) هیمرنف قناذا هنملرع اموهو هتلاصق و
 سکا و فبعض نایمارب هرمشو ریخ . الصا لصفو ردتغل هداف كفاق هک هتب رد
 یشا ندنتفاج طرف دوخای هنادا و قجا نالوا مارب هشيا رب و روند دصعش

 اذکو فیعض لسف یا لصق لحر لا رونید هنادا و قجا نایلوا كلام هنسفن

 هتروعنادان و نوب هلیرسک كفاق ( ةلصقلا ) افج كلاغال نموا هبف ربخال قجا

 (لصق ) رونلوا قالطا هجراوهقرق ندراهم نوالوقیلع هنسبروس هود و رونید
 یسهصق هدنناتک تولا دعبشاع نم هکر د هسک ر ندنسهلببق هنیهح هدننزو رفز

 ۱ یاپ و یرسک كفاق ) ةلبصقلا ( یدلبا رور هدنسهدام لصف هک هود روک ذم |

 جاب وطو رونید هبهودو همدآ رودوب ولهدوک یصب هلیصف كنهددشم مالو كنهبتح |
 هحانا كشوک هدننزو هر ( ةلصقلا ) رونید همدآ وب ینراف زانقط ولهدوک

 | شو ندنیکا قوح هلصق هکیدد راضعب و ةوخر یا ةلصق ةرحش لاقب رونید

  نویقو ردتغل هد هر سک كفاق هدنوب رونیدهنسیروس هود و رونید هنیکا كولب رب

 سس ۳ -ت

 .ندارعا هلیضف كرلناق ( لیماسقلاو ةلماسقلا ) رديت رد نطب ر رر

 لس رعربماما شربالا ةءذحهابصف كناق ( هلعسق ) رونلوا قالطا هراد وا هنر |



 ۱ ̂ یازو ناق ) لزفلا ( رديء كنم هلوک ر نما رھ مر اسم

 هلک ندفلنو ز یرلثا كرلردلاب لوف ىلع رونبد هفللبوط نیک رج كب نب
 | و و رود 4الاب وط نالوا ماگ هلا" فصو دواب روند هنسلاق درعا یک نوب

 | ءوسا یا لزف هبفو میارلا بابلا نم الرف لحرلا لزق لاقب رولوا ردصم هدانعم

 | يرو ثكمدآ شل یفابا لزقو اعیج امهوا اهل باهذ] قاسلا ةفدوا جرعلا |
 | لجرلا عوطفلا بشم یشع ناك اذا نالف لزقب لاقب رد هنسانعم كعروب یک |

 ۲ رجا ( لزفالا ) رت اذا لجرلالرف لاقب : رد هنسانعم كعروب ینلاص یلاصو
 ندعابس و رود هالب عور و روند هی هک نالوا لزق هدنغایا ردغصو هدننزو

 قمار هدنزو لع ( لزفلاو ) هلاعف ( نالزفلا ) رونلوا قالطا هدروق
 | لاب وط و بثو اذا یلاشلا بابلانمالرقوا الزق لحرلا لزق لاقب : رد هنسانعم |

 ۱ (نالرتالا ) ناجرملا ةيشم یشم اذا لحرلا لزق لاقب : رد هنسانعم كع روب یک |
 | قالطا 4 هغیح یکیا نالوا هدنسه روا كنغروق كنشوق لعحش و ط هلیس ها هين

 | سوقرونید هبای هلع كنهلمهم یاحو كناق ( ةلحزقلا ) رد لزاقا یعمج رونلوا

 | نالوا سذشنعو نیعتم هللا رادبابا فرش هدننزو لمع ( "لعزقلا ) هنسانعم
 یرشلعیا "لع نقم وه لاق یکیرلکبهردو نابعا همهروت ندهرکص روید همدآ ۱

 عبرس یا لعرقم "یش لاش روید هئيشور زېت و عبرس اقلطم و نئمطم ريغ |
 . كفاق ( ةلبمرقلا ) رونید هرودوب ولهثج نیکرچ كب هدننزو رفعح ( لمزقلا )

 _( نالطّسفلاو لاطسقلاو ) هدسنزو رفعح ( لطسقلا ) رونید هرکذ هیرسک |
 "(لطستما) هنسانعم رابغ رونید هزونهدننزو روبنز ( لوطسقلاو ) هلیحف هنرلفاق ۱

 ۱ سوق هلأ كناق ( ةينالطسقلا ) ردیسهبنک كنهیهادو تفآ هدننزو رفعح

 نده وام مالع رونلوا ریبعت هرغاص 0 هکر ونبد هب هناوه ةرباد یرلکدید حزق

 | هجان ما نالطسق هکر دیمسا بو ولرد رب و رونبد هنترج كغغشو ردطلغ
 بسن رييغت نو و فلا رونلوا تبسن هرهش مان هلطسق ندسلدنادالب دوخاب |
 | قبسن هایرعت ید كنهنصق مان لتسک هدنبرق هسورب هکر ید مججرتم ردندنلببق |

 | ردرهشر هقشب هدنلدنا هلیفیفخ كني و یحف كفاق ( هیابطسق ) رد یالطسق

 | لطسقلاقب : رد هنسانعم كمهرکوک بوبرسا هود هدننزو هجرحد ( ةلطسقلا ) |
 3 توصو سس اذا نبلالطسق لاق : رذ هتسانعم قلغاچ وص ناقآ و ربهاذا لا |

 ] توصمیا لاطسق رہن لاقب رونیدهفمریا نایلغاچ هدننزو ساطرق ( لاطسقلا )
 ۳ جرب ز ( لعسفلا ) ردتغل هدنظفل هنیبطسق رونبدهرک ذ هلی كفاق ( ةلببطسقلا )

 | لیمزا ( لیعسق ) ردیعا نطب رب ندنسهلیبق دزاو رونیدهسیروای نالسرا هدننزو
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 رونید هیغاقوب و روند هجاص هدنلیه لواو هزاطوخ یراکدلیا عضو هدنزرط أ
 ةشذحورونید هآ فیطلو بوخ یلکنرید یساضعاو رونیدهبهنسن كب یکشاطو |

 هدښنزو هحرحد ( ةلزرقلا ) ردیعسا یرلسرف كلام نب لیفطو كرد نی
 هناروا ینحااص هدنزرط مجرب رک نا اد را قموق لزرف هنسهب كنشاب تروع "

 حراش اهسأر قوف هتعج اذا لزرفلا ةأرملا تلزرف لاق : ردنرابع ندقلپوط

 موسم هلن رابع اهسأرطسو هتعج اذا اهرعش ةأرلا تلزرف هد رعلا ناسل هک رد

 (ةلطرقلا ) رولوانیبتم یغیدلواترابع ندجاص هعسرلوایریبعت یش كغلؤم هلغلوا
 هدیسنالوا کندرب كنکوب كشا هدننزو هساطرف ( ةلاطرقلاو ) هدننزو هبشرق |

 كنابو كنارو كفاق ( ةنالبعرفلا ) ردیدرفم كلاطرق هلاطرقو رونید هبهفوکو
 یلصاكوب رولوا ناوبیو یمی یسهثحو كوب ینراق هک ردروناج كحوک رب هلیعف

 (لوفنرقلاو لقنرقلا ) ردهبعیرق یرغصم یدلواهدایز فرح جوا یدیا لبعرق ||"
 دالب هدنرافرط یغاشا كنسهکلوا دنه هک ردیشع كرجش سنح رب هلبخف رفاق |

 یککرا رودیساک ذاو بیطا كنهراح هبوافا رولوا تباث هدلحاوس نالوا رواج هنیح

 رولوا یر كنسیشیدو زلوا یر رولوا حج قا كنککرا رولوا یسشیدو

 رئْوم هبهینطاب یاضعاو فیطل ید یعون ییاو رولوا اک ذا ندنککرا یحچ و
 هدزعآ و عفان هنب رلتلع هواشغو رصب فعضو ناقفخو یوقمو ینصم یغامدو بلقو

 هدلوفن رق هروک هننایب كحراش رد ماه ییاعط و لیزم یهبیرک هحار نالوا

 یفرصتم ندنسهلکلفنرق هدنرانزو جرحدم ( فنرقلاو لفرقلا ) رد هيعابشاواو
 فذح مال هدیانو نون هدلوا رونند هماعط بیطم هلا لفئرق رد رللوعقم مس

 لفرقم ماعط لاقب ردبراج هحلبوب ید هدنراریغصت كنیساجن هک هتن ردشفلوا
 هلددشت كمال و هدننزو رفعح هلفاق ( لقرفلا ) لفئرقلاب بیطم یا فنرقمو
 هسابل نایلوا یرلکی دوخای ردکلموک میسکرب صوصخم هنناوسن برع رد هدززابز

 | تیاغب نسنکت سنج رب «دشنزو رفعج ( لمرقلا ) رد لقارق یعج روشید
 یدرفم رولیغاط بولیرا نامه هدکدنانکح بولیصاب هلقایا ردیعسا لرصش فیعض
 قحهیلوا نامرد هنندرد یدنک مدا رب « ةلمرقذاع لذ + لثلا هنمو رد هلمرق

 نب ةورع لمرقو زونلوا برض هدکدلیا تعجارم و اصلا همدآ ريخ ی و یندرب
 روند هنسیرواپ كنهود كرسب هدنزو جر ز ( لمرقلا ) ردپسا یسرف كدرو |

 ریبعت بکرا هکر ونید هنبراغاب جاص كناسن و رونبد هود یلگروا کیا لوق یلع |
 ذغنق ( لعرق ) رونید خد هیلمرق رونید هرلهود هدرخ قوچ یرلیونو رونلوا

 هرکصندکطما ندحیذ نیدنمردندریج كولم هک رد ےل نا هدنرلنزو رفعحو "

 دود لول ) یتیم درو رک ( )ا
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 رونید هکنکد رولوا مسا هلزرعفو ه رم و هطقسا اذا 4رسف لافب : رد هنسانعم

 لحر لاقب روئید همدآ ا لا هلوپ هدنزو لیبجز ( لیودنفلا ) هنسانعم اسع

 شلروشوبد كنسوريک كشاب هدننزو باع ( لاذفلا ) سرلا ملظعلا یا لیودنق

 | كاذکص رد هسکا یرفوب ندنروفج افق دارم هکر ونبد هنب رب یصوب و بوط
 هدنسهسکا كنهيصا هدنمسف تآو هجم راو هفلوف ندنروقحاغف ردیبناج ییا كياغق

 برش لاقب رد هلذفاو هلئینع ردلذف یمج ردنرابع ندرب نروط یغلشاب نابوا
 ( لذفلا ) رد نالاذف یمهبا هروک هننای كحراش هسأررخوء عاج یا هاذق
 لوالابابلا نم الذق هلذق لاقب : رد هنسانعم قمروا هنلادق كمدآ ر ر هدننزو لع

 راجو لام اذا نالف لذق لاقب : رد هنسانعم قنیاص ندبیغوطو هلاذف برم اذا

 رب وهاعوا هعین اذا االف لذف لاقب : رد هنسانعم كلبيع لوف ىلع قع واهبسکریو

 | ( لذقلا ) "دح اذا یمالا ىف لذق لاقب : ردهنسانعم كلا دهحودج هدصوصخ
 | ذغنف ( لعذقلا ) بیع یا لذقهام لاقب ؛,ارد هتساتقف هصنقن و بیع 1

 | (لالعذقالا ) روند هسک اوسیسخو مثل هدننزو لصس ( لعذقلاو ) هدننزو
 سالالعذقا لاقب : رد هنسانعم قلوا راوشد بونلزرابح هنسن رب هدننزو لالععشا

 لحر لاش روند همدآ #لالاجو كاج هدننزو "لععشم ( "لعذقلا ) مممع اذا
 ( هلعذقلا ) رونبد هنادانو قجا هدننزولحدرح ( لعذنقلا ) عیرمس یا "لعذقم
 رونید هنروع رودوب نالوا ین اند و تسخ هلرمسک كيمو یصف كلذو یم كناق

 ,هنسانعهنسن زیجانو رتباه روند ید لعذق روند هود لکیهلا مظعو یریاو
 ؛ردهنسانعمترافح و كلک و ىش یا ةإعذق هدنعاملاق ردندلآوا یانعم ردلمعتسم

 هدروخاسو ريب كب هلم كفاق ( لیعذقلا ) ةلوؤنم یا ةلعذق هبسح یفام لاقب
 یا لماذقءاضف لأقب روید هبهنسن لوب هدننزو طبالع ( لماذقلا ) روند همدآ

 دبص قلاب ېک یشوق یترام هک ردوق سنج رب هدننزو یعز ( لرقلا ) عساو
 وص اياد يرب ُلنیزوک هدنزوب اوه ردشوقرب ېحاص رذح و مزح تیاغب ردیا
 ندحراوح هک رولوا رظا هبیرقوب ندنطابتحاو رذح یسير و هغلاب کهدنحا
 ,لاش ردشلوا لثم برمض هدطایتحاو مزح ءانن کا هيلا دصق هتسیدنک یرب

 ( لثرقلا ) ۰ یلوت اش یآر نا و « یلدنارپخیأر نارذحاو لوق نم مزحا
 رد هل رقوم روند هرودوب نالوا هاح وح و روحتكی هدننزو رشح هلا هثلثم یا

 | لارونقاطرابع نایبص هکر دیمسا قجتوب ولردرب هدننزو هلحدرج ( ةاحزرقلا )
 ر هدنزرط اصعو رارونقاط یرلقت روا جاوزا نوعا رخاغت هتب رب یرب كانک

 1 ذفنق ( لزرقلا ) روتید هتروع رودوب و رونید هکنکدو هیدبوص ردق نوشرا

 ۱۳: و نو هی اورو يل و
 هدنز رط



 ینلاسوممهو نحاعو هبلوج هدننزو لوثع ( لوتقلا ) تنقت اذا ابتیشم ىف ةأرملا
 ( هلیتقو ) هدننزو هرج ( هلتق ) خرتسم "یع یا لوتق لحر لاقب رونید همدآ

 (لتقو ) هدننزو دادش ( لاتقو ) هدننزو باتک ( لاتقو ) هدننزو هنیهح

 نبا هدننزو لداحم ( لتاقم ) ردندیماسا هدننزو ربما (لیتفو ) هدننزو رفژ
 لوق ىلع ردناذ رب هقشب ندندح زودلاود ن لتاقمو ردفورعم ماما دوو ناب

 رونبد همدآ نکید هعصتردپسراف زودلاودوردبیقل كنبردب زو دلاود هکردرب یسیکیا

 بوسنمريغو سبق نب لتاقمو لضفلان لتاقمو ردفیعص مسفلا نایلس ن , لناقمو ۱

 هحوبا هدننزو "رخعشم هلا هشلتم یا ( "لعئقلا ) ردرلثدحم لتاقم قرهلوا |

 لعق ردنعع» ندنسهلک "لعتقم و دوحاب رونید: هقوا مو 2 شمالثوب هجزود و

 ناشیر و EE هک زدفدارښغو هدننزو لوثع ( لوئقلا ( ردموسرم هدنسهدام /
 هنسهح راب تا ی ربا یلککو رونید هنمقلاص امرخ یرا و روئید هیسک قتلاصو 1

 هدننزو لعف .( لعغلاو ) هدننزو دوعق هلا هلمهم یاح ( لوعقلا ) رونید

 یروقب وق یسیرد كند ندلازه و فعنم طارفا هلنیتصف نوعا قلح فرحو

 بابلا نم .الحق لحقو الوحف جشلا لحق لاقب : رد هنسسانعم یتعشباپ هکیک بولوا
 او هبظع ىلع هدلح سس اذا الوعف لوعفلا ءانبیلع لعقو عبارلاو ٹلاثلا

 كنهرمه ( لاجقالا ) لحق عم ےشلا لیفت لاق : رد هنسانع,لوعف هدننزو لمفت

 لاق : ردهنسانعم كلناقشپای هکبک یروشوق ینسیرد بودلنوب ز ییدآ رب هتک

 هنسن رب اقلطم بیکرت وب هک رد حراش همظع ىلع هدلج سیا اذا موسلا هلحا ر
 یسیردندقلنوب زب هلیسهش لعافیسا ( لعششا ) ردعوضوم هنسانعم ق روق

 نالفراص لاقب رونید همدآ نوک رک یلاح شمشبای هنکیک بولوا یروقب وق ر
 لاقب :ردهنسانعم لوحق لنيتعف ( لعقلا ) لالا "یسا دلاسبایلا وهو العقت

 هدننزولعف ( لحقلا ) هبظع ىلع هدلعسبب اذا عبارلا بابلانم العف مجشلا لعق ۱
 یسهدوکندکلریپ ال هدننزو لحدرح ( لعقنالو ) هدننزو فتك ( لعقلاو )

 ه ره هک يسهلك لعقنا هکر بد مجرت« رونید همدا شهشپاپ هنکک یسیرد بو روق

 فل وم رد E ۳ هیلصا ضعیلا دنعو رد هدیاژ رثک الادنع رد هلن و و

 رکم ردنایع یفیدلوا هرم لصف یلحم هدنروص وب نکل یدایا مازتلا یو لوق
 ( ةلحاقلا ) ردحورمشم هدنحرش هبفاسش هدام و و هنلوا ل ه«یرکذ دارطا
 هکیک تاننیرد ندنفعص :هلدوحو زد هتتسانعم تازا و تدوادم هدننوو ها9
 هدننزو بارغ ( لاعقلا ) همزال اذا هلحاق لاق رد ذوخأم ندنانعم یسعشپاپ

 رارولوا كاله بوب روق یرلپ رد هک ردسیسا ضرب صوصخم هنبسق نویق
 كمروشود هرب بوروا ییهنسن رب هدننزو هحرحد هلا همم یاز ( ةلزحقلا (
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 هدکنج و عاجش یا لنف لحر لافب رونیدهروالدو ردا و یع نا یا لتف وه
 | هجشوخیسوصخ روشو "مشو هنرف یا هلثف لتقف لاقب رونبد هنسانم كمدآ رب
 هلم كفاق ( لئفلا ) هب ماع یا "مش لنقل هلا لاقب روید هبسک نالوا رولی
 | روئید همدا لئفلا راک رد هدننزو روبس هکر ده كلوتق هلن ( لئفلاو (

 | هيرسك كن هزم ( لاتقالا ) لنفلا ريثكلا ىا لتقو لستق مهو لوتق وه لاقب
 | بودیا لثف هنسرع هلببس رب ینآ هکرد هنسانعم كلبا ضرع هغفلوا لتق یدآ رب
 | هدننزومظعم ( لتفلا ) لتفلل هنمرع اذا هلنقا لاقب رذترابع ندفلوا ثعاب هنلتق

 | رونلواقالطاهمدآ شلوا هاکآو فناو هبهیئوک لاوحا هللا براجم ش۶روب شعثا
 | قع هکرولوا فسو هلکوک هرامچب لوشو رومالل برجم یا لتقم لجر لاقب

 | هلنق للذم یا لتقم بلف لاقب هلوا شما للاذمو روهفم ینآ یسهمدص تبحو |

 | تعاص طرف بولوا *لابو ندکالح هسکرب ( لانقتسالا ) قشعلاو "بلا
 | تاتسااذا نالف لنفتسا لاقب : رد هنسانعم كليا میلست هکاله ینسفن ندنندالجو

 | لاقب رواو فصو هننومورک ذم ردهسک شفلوا لتق هدننزو ریما ( لیتفلا )
 | هسزفلوارکذیظفل ةأرما نالوا هفوسوم رک او لوتقمیا لینق ةأرماو لبتف لجر

 ربنک هدننزو روبص ( لونقلا ) رلرید نالف یب ةلبتق هذه بودیا قرف هلا ات
 لاقب رولوا یواسم ثیئأتو رک ذب ید هدنوب یدنلوا رکذ هکر ونبد همدآ لتقلا
 تاذ و نيغ هدنلزو باصس ( لاتقلا ) ةلاقو لناق یا لوتق ةأصاو لوتق لحر
 قالطاهبهثجو مسج هیقن و هغو سفن تاذیا لاتق تاذ ةقان لاقب : ردهنسانعم

 هنا لاقب : رد هنسانعم توقو روزو مسجلا ةيقب یهو لاتق هب قب مل لاقب رونلوا
 كعشدالدقو كنح ردنوحما هلارتشاهدننزو لاعتفا ( لاتتقالا ) ة"وق یا لاتفو ذل

 _ | الح یسهشاط نج دوخاب قشع یمدآرب و اولتاقت اذا اولتتقا لاقب : رد هنسانعم
 | ناوا قشعلا هلتق اذا لوعغلا ءانن ىلع نالف لتتتا لاقب : رد هنسانعم كلا

 | ۰ راضعپوردلکد مزال هب هلک اتار ز ردماغدا مدع نالوا جفا هدنسهدام لتتقا وبشاو

 ینوگس كفاق یسهزم كانينعامو بودیاماغدا یرلتولقن هفاف یتسهکرح كنالوا هات
 | كناقرل.دد نواتقب هدعراضمو اولتق هدینام هلغش وا انغتسا ندنغیدلوا هدایز نوعا

 روسکم یرلناق ةدعراضمو هدیام نوحا نینک اس عاتجا راضعب و هلرسکو یعف
 رولوالتقم هدیناو هدننزو تّدحم رولوا لتقم لعاف مسا هدلوا هجو سپ رلیدلیا

 | كفاقو كم رلرید لتقم هلعابنا هبهعش یعض هکم لحاو هیرمسک كناقو یم كيم

 ردهنسانعمقغوط هلیهجو یسانمو لهس یشیا رب هدننزو لعفت ( لتقتلا ) هلبخ

 نوناخواهل یاناذا هتیښال نالن لنقت لاقب رونلوا ریبعت قعوط والوب و هلبلوب هک
 تلتقتلاق : رد هنسانعم كعرو ینالوینلاص هنرایکوب وكرهلک | ندنسهوبشو ادا

 ے ےس ےس
 و

 أ رملا



N 

 | دجم لبج مان بر هدننزو یلبخ ( یلبق ) رولوا لانقو ثیبخ تباغب هکرونبد |
 یراسبفیخ دجسم هدانم ( لباقلا ) ؛ردیدآ عضوم رب ةدننپ یداو مان نابر هلا
 زونید هنو لام هدننزو مظعم ( لبقلاو لوبقلا ) ردپسا دجسم رب هدنفرط

 هلناعف ( ةيلبقلاو ) هلبرمسک كفاق ( ةیلبقلا ) عقر یا لبقنو لوبقم بو لاق

 هدننزو نسح ( لدقم ( ردبدآ هبحات رب ندنسحاوت عرف هدنس هنیدمو رام

 هدننزو, روبص ( لوبقو ) هدننزو ریما ( لببقو ) هدننزو بحاص ( لباقو )
 راقایاهلیعدقت كنبع ( ةلبعفلاو ) هدننزو هحرحد ( ةلعبقلا ) ردندلاجر *یاسا

 يرهکواو نیقب هنب رب یرب یرلنورب كغايا لوق یلعقلوا لئامیغوط هنب رب یر
 كعروهتسهآو فبعض یکیئبوروب رایتخاو ریپ دوخای رد هنسانعم یققلوا ولنادیم
 لبعق و لحرلا عبق لاقب : رد هنسانعم كعروب یکررواص قاربط هل رلقایا دوخای
 ۱ یشموا فیعص یشموا نیعکنا تاپ دعاس TR ىلع اهلک همدق لبق اذا

 | ( لاتقتلاو ) هلبنوکس كنانو یصف كفاق ( لتقلا ) هيمدقبارتلانرغي هن"اک نم
 ۱ هناما ادا الاتفن و لو 1 لثقو هاتف لاش ً رد ها كم ردلوا هدننزو راک دن

 ۱ ا هکر ید حراش ردو م ندهبلعث یناونع ه لتق هلفرح ها هدارو

 وف رک اوردنو رقم هنلعف سشابمو لو نیش رب كلنا حور"هلازا

 نان یو در لتقو یینا روند توم کا و رابشعا هلا تابح

 | اذا اربخ ملا لتق لاش ردبا لتق یهخ هک ایوکردلمعتسم هنسانعم كل بولوا

 ؛ردلهعسم هتسانعم قعاق وص نوحا قلواهح هقف و بورشمو ام لک يه هع

 ۱ د هنو ند هن تلا نی رفنو نعلو ءاعااب هحزم اذا بارشلا لثق لاقب
  یندو هدنزو لبعفت ( لبتفتلا ) نعل یا [ راك اا ناسنالا لتق ] لات

 | لادح ( لانقلا ) هلتف یتعم هلتق لاقب ردنمضتم یریثکت هکرد هنسانعم كمردلوا
 * كيشدنا لتق هدنننزو ناعیف ( ناتیقلاو ) هدنزو هداج ( رلاقلو ) .دنزو

 | هیسکر و الاتیقو ةللاقمو الاتف هلاق لاق رولوا نوعا هدایزو دحاو رد هنسانعم
 | رابیعهکربد حراش مبنعل یا هللا مهلتاق لاقب ردلمعتسم هنسانعم كما نیرفنو نعل ا
 | یک یرلکدبد هاد تبرت رلردنا داربا هدنماقم تحعت هکرولوا هاک یدک هل 0 ا

 ٠ ردعونءان هلرسك كفاق ( ةلتقلا )  نلوا ظوحل ٥و دارع یسانعم كمالک هلوقم ون
 ١ هلا شردلوا ندنآ هک رد هنتسانعم كنردلوا هنوکرت ردلاد هنتئیهو هنتلاح لتق
 | هدننابلتق هللرسک كياق ( لتغلا ) هتلبه یهو ءوس ةلتق هلتق لاق روئلوا ریبعت
 | لئاقمودع یا لتقوه لاق رولک لاتقا یہ روتد ام نعشد یهامو ریلد

 | لثم كنهنسن رب و هقبدص یا هلتق وه لاق رولوا دص هلکفغد هتسود قدصو |

RoR ۱لوس رود هنسهداز هحوع كيدا 7" و ریطن یا لتق هلام لاش لا  
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 كاك لبقیذو ةفاط یا لبق هب یلام لوقن رونلوا ربیعت هللا قلوشرف ندنو

 هنب را هعطق رلکک نالوا هعشقوس هنیر یر یکهکبش كنسهساک شاب هک ردبد رفع

 هربگسندیادنب بوردشفوسهنب رب یرب یرلنآ روئید هلببف هنسهعطفرب ره رونید
 غطفیهو عادسلانم یمأر لئابق عدست تداک لوقت رد نوئش یمجج روئید ناش
 ردذوخأم ندنوب قالطا هلببق هني ر ره كيرع لئابقو شعب ىلا اهسعب بومشم

 رببعت قاءاو و یو هدننب هک ارن ردنعاج نالوا بعشنم ندنتیرذ رد رب رانا و

 ردهلیصفو ذغفو نطب هدعب رد هنسانعم ردص هک هراعو بعش هدعب رد هلببق ادتا

 یرلکدید یناشاب كنک تآ هلببقو یمنا ردعماج ینعومم هک رد "ی یرلمظعاو
 روپس)ایا لیاقلانسح ما لاقب رونید لئابقهنعوجم رونید هنسبرره كراشیاق
 تاساد نب نیصحو رونید هریک رجحو هبهرض نالوا هدنرانک كنبنعا ویقو
 ندلابفارونید هلو تمس كحهدبا هحون هدننزو مرکم ( لبقثا ) ردیسا یسرف
 قدس لخدم ینلخد اک البقم لبقا مهلوق هنمو رولوا یی ردصمو ردناکم مسا
 لاقب : رد هنمانعم اوا نماضو لیفک هک ردبفدارمو هدننزو هلاغک ( ةلابقلا )

 مازتلاهابق و نشو هب لفك اذا ینائلاو عبارلاو لوالا بابلا نم هلابق لبقو هب لبق
 هلبوثكم یا ةلابق هاطعاف لماعلا لبقت لاقت یدنلوا رکذ هک هتن رونید هنکسع

iبوسک هراب رب ندنغلوق هک رونبد هنوبق لوش هلبسهبتب لوعفم مسا ( لاقلا  

 هس رزوطبوذلاص هدنفرطدرآ رکا هلوارروط بونلاصهدنفرط كوا بوبلربآنکل |
 مدق نم ةقلعم تکرتو ةعطق اهنا نم تعطق اذا ةلاقم ةاش لاق رلرید هربادم

 اهحاوتاذا الباقت لاق ردهنسانعم قلواهوه رف وشرق هدننزو لعافن ( لباقتلا )

 مرکيسنوثلب یبوص ندنرفرط یردام و یردب هلیسهینب لوعفم مسا ( لباقلا ) |
 یا لباقم لحر لاق روتلوا.ریبعت نالپحک یاب کیا ةسرولوا هدنآ روتید همدآ
 قلشب ندشاب ییهشبآ رب هدننزو لاعتفا ( نابتال ) هب وبا لبق نم بسنلا رک |

 هبطخو مالکو كلیوسزوس ههادبلاب و هفناتسا اذا هرها لبتقا لاقت : رد هتسانعم |
 لوعفعمسا ( لبتقلا ) اهلجرا اذا ةبطخا لبتقالاق : رد هنسانعم كليا ثادحا

 ۲ لبتقم لحر پرعلا لوقت هنمو رونید هثدش نانلوا یانیتسا ندشاب یکی هلیسهیم

 هک ردلءهثسم هئسانعم تمواقمو تناطو باتو هدنع یا قح نالف لبق ىل لوت

 | كبسأر لئابق هدشزو هئبفس ( هلببقلا ) یدنلوا رک ذ هک رولوا هبانک ندنامز

 | ردیئرم هرزوا هاشععا بیئرت هيناسنا تعاجج هروک هنناب هدریاسب كغلۇم رونلوا

 ] كلريب زونح بورموس هدیدم تدم یفلناوح ینعب ربک رثا هیف رهظی مل اذا بابشلا
 | رولواشتلوا ینانیتسا یقلثاوح تعاسب تعاس هک ایوک یدللا روهظ یسهناشو را
 هنالب سنج رب هدننزو باتک لابقو هللا صقو هلیسهبف رغصم ( لابق ی :ریصق ) |

 ت

 روسد



۳۹ 

 نرکر اقا وص ندقولوا تبوس 46 روند هکمحا وص لر هلبکود وص هنشاب كنهود 1

 قلوا تاکوچ یرظوط هنیزوب یرلزونب وب كنم نویقو ردنرابع ندنسمحا
 ىلع القم اهان رقراص اذا عبارلا بابلا نم البق ةاشلا تابق لاق : رد هنسانعم

 ةا دحدقم هک روند هکلیوس ههادلب فت وتو یزوس 3 مدآ شک 9 ابهجو

 ندهلج یلالهو هلدعتسب مو مالکب اکتب نا وهو البق هلاق لاق یدیشمالیا
 ندنسهک قو نیت همش نالوا نو رز لوا *لا اےةاط٠ لوق ىلع ر

 ناو هکر دیسا قو هن وک رب و هئنسانعم هکلف روند هغش هکرولوا عج

 شلزود ندنکیک ليف لوق ىلع راردبا نوسفا اک | نوجا ذیخان و ریست برع
 راردبا قیلعت هدهنیرانوب كرلتآ و هنیرلنویپ راپراق هکرد هنسن رب قارب و یمرکد
 قالطا هنامزو تو ناتو وک رد هنسانعم هزاکذآ 9 نابع یک لیبق لمقو

 لبقىذ نم رع الا نکا 2 لاق هنمو ردتغل ید هدننزو تنع هدب وب روئلوا

 لا كمك ! ال ةکرحلا ینعموا لبقتسم تو نم لبقتسا ىو فناتسا اف یا لبقو

 مایالا نم هدهاشناع رسشع یا كلک ۱ یاقلا :رونکلا یعم 9 اهابغتست رسشع

 (لالبقالا ) ردیدآكغاط ر هدنب رف لدنلا ةمود هدنن زولبح لبقو لبقتست اي یا

 كب هلبتفص لبق نانلوا رکد زوک هدننزو راربجا ( لالیبقالاو ) هدننزو رارجا
 ١ (لبقالا) لبق ام تناك اذا تلبقاو هنیع تابقا لاقب : رد هنسانعم قلوا فصتم
 هناک لبقلا نیبیا لبقا لحر لاق رود هیئک نالوا لبق هدنزوک هدن زو رجا

 نالوا .لبق نانلوا رکذ هدیدننک هدننزو ۳4 ( ءالبقلا ) هفنا فرط ىلا رظن

 ةاش لاقب رونید هنوبق نالوا تاکوچ یرعوط هني زوب یرازوښیوب و رود هزوک
 رکذ هکرونید هنشغآ هلتاصف ( ةلبقلا ) ابهحو ٠ ىلع نرقلا ةلبقلا یا ءالبق
 هکربد حراش رونید هتنوشخ نالوا ضراع هردض هک رد هنسانعم راشحو یدنلوا
 زابخ نالوا باوص ردطاغ نکل ردموس هلناونع راشح هدراهخسن هحرک

 . نایلبقلا بوقعب واو رع نب دم رکب وبا و ردنابن یراکدید یجوکا هکردقلوا ||
 هال ابق هب ويس هک هتن ردکعد بوم هلن ابقوب هروک.هشناب تك زاش ردرلئدح

 ةأرلا یف و "یلبق لئابقلانم لحرف مهلوق هنغ یدلیا صیصتت یفلوا یلبق هدنتیست
 رد دآ هدلب 9 هدنب رق ك1 ردقح هلوا با والاباب هدزربلاهوک هک دنب ردهلبقو هبلق

 (لبقلا ) رونید هنیراقجوب نوسفا كبرع ناوسن دوب هدننزو هرم ( ةلبقلا ) |
 رب و رک ذیساک رونید هثبش نالوا هراکشاو رهاظ هدحاع ید و هدننزو درص |

 هدوش رقهدرلن وب هدنن زو یب رک ("لبقلاو ) هدننزوبنع ( لبقلا ) ردیدآ عضوم
 درصك البقو نصب البث وهکر ع البق هتنأر لوقت روید تنش نالواهراکشاو نایع 1

 ررل يتسم هنسانعم . دنع هدو بنع لبقو هلب قم و انایعیادایبقو ایلمقو بنك 1



۳۸ 

 4هدنلوف رابد نم الابف نرمیام کاذک هدالوف ریید نم الیبف نرمبام وبا دوپ

 رک ذیساکرد هربادم ةاش دارم ندریبدو هلباقم ةا دارم ندلررذ رد هدنزو بادک
 بوربو هنرا اک | دارم ندریبدو ناک بردیا هجون هسک رب دام ندایبق دوخا
 دلو هکرد هلمانعم هبا بسل نم 431 باتا قرایام دوخر رد.دآ ندیک
 ندنردس یتوهش كماوسن ردکید ردنوب و ردذ هزباو قرثندنیوع كبردب یناوص
 نوهگیدلیاتأشن ندن رهظ كلاجرو بونلوا یالطالیبف هبهدلاو ین. هنکیدابا مند

 نوئاخ هدننزو هانک ( ةلابقلا ) ردپعما لحر رب لیبقو یدنلوا هانک هلا ریید
 اذا عبارلا بابلا ر لاق ةأر تابق لاقب : رد هنسانعم یناوا هباو كابا كلها |

 بوی ادر هک رد هنسانعم كالو یهسار هدنزو لش ) لبقتلا 43 تاک

 لیفکت همدآ ر ییهنسارو یئبا رو هذخااذا يالا لب لتن ردن ربع ندتلآ

 تبابحو جارحو هعطاقم ندی رب رد هنسانعم كيا مازرلاو شیوق هنمازتلا ةدهعو

 لیبقت هک تن ردنرمع:» نداب لیفت قرالرا رد وب و یک یمازلا لع ی.4هوقعا

 كإبا مازتلا ةد۾ء رد یداوء هلوغاوا هک زدن رم نداعش قرهرا ردا ید

 لالا لقت لاقن و دقعب هیاع هتهزلا اذا البق لمعلالماهلا تابذ لوقت ردهاسانعم
 حراش ردراردانو ذاش هلفلوا جراخ ندسایق رانوب و دقعب همزتلا اذا الیبقت للعلا |

 هاه* ( ةلابقلا ) رد دراو ید البقت هلو الرق ها هنابت هرزراسا,ت هکر ید
 هک هنن رواد هنکتس4 مازا ردنا ندنرا؛دام لبقتو لربقت نانلوا رکذ هدو
 4هطاق» * یاب لبث ۰ لکو سالا ق ل روند لاب هنابحازماا یی 4..هعااص

 هیلع بو:کلا باتکلاو قاسقلا رمکب ل.قلا هلق بکلا تام هد باكو
 هحو و كهوتنالواادب ندوش د رد وکر دیکهدل وب هلومه) (ر+ ةلا) اقلاع ةلابقل
 هب هلاقءەکر وند هااغب موق دوخ هنسدب غاط دوخر دوبرا لوڏ یلع رود هرپ

 رونید هکلنا الهنا هناداتساو هحوبا نید ناو رود هلون اکلدباد ق آو رواک

 یا لبق هلجر یف لاقب روید هناقشبآو دلولا جارخال فدا یا لرت ةلاقلب لات
 هدنننبهیابشاش دوخب هناوا والی یرغواع هنورب یحایس تنزوت نیا لبتو 5

 هاب رب یرب یر( داك زوک یکیادو ب روید 4:ارا ك زار غطا رد اک یا ادو و ۱

 هرزوایخ> ةناخدوخرهناوا وال« هترحدكنر زردو خو ترا هوو للم یرعوط

 ىزا يزاد ك زوكىك ادوار ه:اوا لم یرغوط ەت ةى رد وبدوره رزرا يوی را لزوکی هب
 تاتو هنیع تابق لاش رولوا ردص» هدا" وب و رود دناوا راخدو لته ےب رب ۱

 وا فنالا يلد اهداوس لابتا وخر لبق هنیمب لا و عبارلاو لرالا بألا نم الق |
 ضرع لء اهلابتاوا یردالاود نینذدخا یدحا لبتاوا هتم نما وا لوألا لا |

 لبقو امحاص يلد نینملارود لک ران لابقاوا باا ید ۹ ال لدوا تالا
 ت ی

 كنود



۳۷ 

 ءدهع رد بولآ هللا قلت ییهنسن یمهلوقم تعصنو هبهرولواردصملوبقو رونید
 لبقلاق رونلوا ریبعت كا لوبقهدرغاسل ردیفدام نتفریدم هدیسراف هنسانعم كلما
 هنلیابص لوبق و رولوا موعضم ناف هجهاکو هذخا اذا عبارلا بابلا نم الوبق “ىلا

 نوعگءدسا لباقم هبهبعک باب دوخایردلباقم .هنلبیطاب یرلکدید روید اریز رونید
 هنسانعم لوبقم لوبق سپ رد یتبم هنغیدلوا بوغمو لوبقم سشللادنع دوخای

 تشاشب و رشب و لاجو نسح لوبق و ابصلا خر یا لوبقلا تبه لاق : رد
 نومألا مردن لوق هنموردهدزنابز اصعب هدوهلبع كفاق ردلمعتبسم هنسانعم تقالطو

 سان رولوا ردصم مساو + لوبقلا اه وباو لوتبلا امهما » نينسحلاف یسابعلا

 كلوب و روند هکلثوب اکا بویلیا تبخو انرولیم هبهنسن یسهلوق,عفصو وفع
 هنموهیاهنلا قو حراشلا لاق زفلوا فرصت لعف ندنآ هکردشفلوا هناماورجه یلعف
 هيلا سفنلالیمو "یشلاب انضرلاو ةبحلا یا [ضرالاق لوبقلا هلعصو مث ] ثيدحلا
 لاقب : هنسانعم قلآ یهغوق ندنلا كمدانکح وص ندويق رولوا ردصم لوبقو

 ردندناجر اسا لوبقو قاسلا اهذخا اذا عبارلا بابلا نم الوبق ولدلا لباقلا لبق
 رد هنسانعم هراکشاو نایع و روند هنيداق هنا ید و هدننزو ربما ( لیبقلا )

 .هنسادخکتموقر و لیفک یاه4لیبقوه لاقب : رد هنسانعم لیفکو رکذ یساک
 هل الیمق راص لاق رخ هثساتعم نمادحو مهشير یا موقلا لبق وه لاش رو د

 هداروب نکد ردتلیا رانا هلا لیفک ییماض لنز هح رک فلّوم | ber یا

 فئاوطو رونلوا قالطا هنحوز كنوناخ لیبقو ردشغا رابتعا معا یتلاغك ارهاظ
 یکیرلمدا برعو مورو جز رونید هتعاج هدایز ندنآو رفن چوا حق ندهفلتخ

 ندیدال وا كرد ا اعر 9 روذلوا قالطا هدهرلنلوا نددحا و لصا هکرولوا هاکو

 ی و سالا نم الیہق تا لوقت هدننزو قنمع رواک لبق یعج روند هدهرلنلوا

 نم اواک ام رو دحاو رګ نم نوکب دقو قش ماوقا نم ادعاصف 4الثلا نم هعاچ

 روشد هل کیدکح یرعوط هنکوا نکرکو یلبا ییدریک ا نوناخو دحاو با

 ریبدوردلت نانلوا رکذ لیبق هدارو * ربید نم الیبق قرعب ام وه » لئملا هنمو

 تبصعمیرببدو تعاط هن رلترضح لاعتم بر یلیبق هدارورلععبو ردیلیاقم ك ۰

 ردینالوبئاخ ربدو ینالوا راف كنقوا راق دارم ندلیبق دوخاب رلیدلیا ربسقت هلا

 هجرس رییدو نالک هنفررطقمرب شاب رب ییدریکقایا ندنباققایا دارم ندلیبق دوخای
 نالیکع یرعوط هدنکوک نکدیاو ندینا لکو ل

 جا كموکوب لیبق دوخای یدنلوا رک ذ هک هتن ردلت نالوا عفد هیوربک رییدو لت |

 ردموکو یهرکص لا رببدو موکو یدوا لیبق دوخاب رد زو هرشط ربیدو یزوب |
 رواد هناتک ر یدو دغ و۶ لق دوحاب نان را ریبد و یلغسا كعلوق لسف دوخاپ



۳۹ 

 | هلغلارآ عمر یکه داب هلفمرب هتروا هکرونبد هیدیصت لوش «.اساف ینایا هدنزو

 | ( لبفلا ) رولوا هدنربلعن نالوا هدنزرط همجحج كنسيلاها نیمرح الاحوب رب
 ۱ لاق: رد هنسانع ثكمروعک یهیصن نانلوا رکذ یکیدید هلابق هنبامن بها كناف

 طرمش الب ثلاث باب هدارون نیلابق اهل لمح اذا ثلاشلا بابلانم البف لەنلا لبق

 هلغل وا یالثخا هروک هرلطعب هدنرلنب لبقو هلاقمو لابقا هدارو و ردشاوا دراو

 | اذا ةلبلا تابف لافب : رد هنسانعم ینلوا هلاق همک لبقو رونلوا رکذ بیرقنع |
 | :ردهنسانعمعسا راکزور ییدبد لوبف هلیصفویعع كفاف لوبفو لبقو لا تراص

 | هی هنسن رب لبفو تبه اذا لوالا بابلا ن« الوبقو الوبقو البق لوبقلا تابق لا

 | اذا | لف لبق لاق ؛ رد هستم كالا تموادم و نافدا کا ایوب |
 el at هنیلعن یدوب هدننزو هلعافم ) 4 افلا ( هيف دخاو همر

 | قلوا هیوشرق وشرق هلا هسک رب و اهلبق ینعب لعنلا لباق لاقب : رد هتسانعم |
 كلا هلاغم هلانک رخآ یبوتکمو باتک رب و ههحاو اذا هلاق لاقب : رد هنسانعم |
 دوب هلرسک كنەزمه ( لابفالا ) هنسراع اذا باتکلا لباق لاقب : رد هنسانعم |
 اهلبق ینعع لعنلا لبقا لاقب یک هلاقمو لبق رد هنسانعم تء.روعک هلابق هنیلءن |

 ۱ نالکهر كنسەمصت نلعن نانلوا رک هل هکیدید بودا قرف یفرلنبت رسهبو |

 | لابقا و قلغب ی هلابق هنیلعن لقو كيا تا یا بوکوب یی وط دب هدقع یتحوا ۱

 ةدقعلا یلآ كلارمشلا ةباؤذ ینئاذا لعنلا لباق لاقبف رد هنسانعم ترزک هلاق |
 :ردهنسانعمقلوا لاق هحك لابقاو ةلابق اهل لعح اذا اهلبقاو اهلابق شب اذا اهابقو أ

 | كمروتکپوکا یرغوط هنفرط نورب ینایس زوکو تلبقیتعع ةليللا تابقالاقب |
 كلنوب ههنسن رب و زکذیساک البق اعریح اذا قیع تابثا لوقت رد هنسانعم |
 نکیآ نادانو قجا لصالاق مدآ راو ريدا شيقن هيلع لبثا لاقب : رد هنسانعم |

 هب هنسنربو ةقاج دعب لقع اذا لحرلا لبقالاق : رد هنسانع قلوا انادو فراع

 اذا *یثلا ىلع لبقا لاقب : رد هتسانعم كيا تءوادمو نامدا اکا بودیا عورش |
 :ردهنسانعملهروتک اي یقعوطوخرف هنکوا ك.دآ ر ییهنسنرو هبق دخاو همرل |

 | كنهننن رب ردیعج ثكهلاق ( لباوقلا ) هتلابق لی هتلعج ىا ۶یا هتلبتا لاقب |

 ردیدرفم كلباوق ( ةلاقلا ) هلئاوا یا هلا وقرمالا تذخا لوقت رونید هنلئاوا |
 هک ربد حراش ةلبقلا ةلبللا یا ةلاقلا ىف هلعفا لوقت روند هبهصک كجك هلاقو
 تس هلرلثاونع تلبقاو تابق فلوم هک هتن رونلوا فرصت لف هددنع راضعب |

 یاعتقح یتعب ریدامو لبقام هنم هللا جت لاق هتمو رلیدلبا راکنا رلضعب و یدلبا

 یهو هقذاح هتاباق لاقب روند هنیداق ها هلاقو نوسایا ربخ یب یکوص یکوا كنا |

 هنیداق هبا یخدوب هدنازو روبس ( لوبقلا ) ةدالولا دنع دلولا خا ىلا ةا دا رلا |



rL 

 2م ۳ ۳ ۵

 هلسدک تكاف ( نالبق ۳ یدلبا نارذک رد زوم هک دنببهدام لاف هک تن و
 0 و هدف هل رک تااف ( لبغ ) ,رددآ ص وةر هدنب رق باو لا باب

5 

 ی
14 

 ن لمقو یاد )وا 2ِ ين ها ر 1 لوب. بیژلوا قرطا هرو صام 0 دیعا

 ردندناهعا لیفلاا و رد ه 7 ندب سدلاوم تایفس ییا نب دابزو ردن دح هدارع

 ردیضیق كنس هلک دعب هات م وا مو یف كناق ( لبق ) (» یاقلا لسف *)

 لبق و لبق نم كتبا لاقت و روثلوا روت ندکوا و یرلبا ءدنکرتو شد ءدیس راف

 لبق لاق و تلا ىناثلاو بصننلاب لوالا نیتنونم لبق و البق. لاقب و مضلا ىلع نیبنیم
 هک هد ردع وصوم ها صالنم مدقن لبق 5 روک هن اس ندمغار نم تراش علب

 رولو! ناک فر طظ 2: اذعالا بن ردرلبا# اعم لعد هک یسک لبقو ردملداقم ردو 3م

 هنع ندسدقو یکیلوق 4: دملا لبق کم تالوا ا همش سدق ندم الثم

 روصلالبق تادادبع نامز رولوا نامز فرظو ی ک لوق aXe لبق ةن دملا تكندبک

 ام |

 (لیقلاو ) هلی كناق ( لبقلا ) ىنا یک طلا لبق ءاجهلا لعت رونلوا لامعتسا

 لق و ر دو ر اص لبق و لبق نه ءاج لاقب ردءلداقم دزآ هکر ون دهکوا هلدتعص

 نم یا ا u یشع لاش رولوا یالطا سەرو لغاط لس كناق لا

 اف سال كد دز لاق روغلوا تدا هنءاک لوا ترس وم نهزللبقو و ریس ۱ ُ

 یا البق لقا اذا موق نمو رولوا یرطا 4> رغ ط لو هوا ق یا ۱1

 و دیتا رد ارت تا هراکشآ و نابع هل لبقو لوڪ هحریاو <ز رصد دصقا

 لمق EE ع رولوا لا دتل زنم و هرو یک

| 

1 

 ۱ زراعت سم ہارے تم مدقن هلندتعص لبقو هارعس كن اق لبقو ردعوضوم هلصفنم رحلات دعب

 أ هلرعازرص تب رو یک جا

 : یا ةلبق هدخ نم تذخا لوقت رد هندانعم هسو شو وا هلي كناق ( ةلبقلا )
 نوسفاورص» نوعا هاماو هیحوت هنفرط بلاطو ریخت یدآ رب در لهرحاسو ده

 ردیعسا اف رب صوعم هزیسق نویقو روند هننراهنسن ا قحصو كحەدا |"

 هتلبق لبق لاق : رد :هنمنانعم تلاغکو رولیصاب هنکوا هفرط ندزوک د هک ۲
 راهحواکا هکروئلوا اا هته و تسلوش هلرسک كغاف ( ةلبقلا ) هتلاغك یا
 تهح قاطمو اه یک لصی ىتلا ةهجلا یهو اذک 2, للص لاق هثلوا ادا زات

 روئلوا قالطا ههمركم ةبعكو ةهحو یا ةردالو ةلبق هام لاق هنمو رد هنسانعم

 هروک هنناب هدراصب كِفلْوم روالوا قالطا ههنسن ناتلوا لابقتساو هحوت رهو

 هدعب ردنرابع ندنننرهو تناحتكلثوب مع ءط یی هنسنرب ردعوت ءاخ لصالق .هلبق 3

 ۱ هلق تو اولءحاو 1 یلاعت هلو هنمو یدنلوا یالطا 4اکم ییدلنو هدفی 1 3

 یقرظ ردعتاوب و رود هحاع و 4 وشرق هد زو دماع هلارقلا ( لب افتم یا ۱ 3

 باتک ( لابقلا ) ههاج یا هتلابق نالف نیلح لاقب روالوا لاسعتسا قرهلوا |



۳ 
ag ۳۱  

 هڪ رونبد هبیجلجف هدننزو دا"دش ( لایغلا ) ردلابفا یعج رک ذیساک هلبعفو
 هاخویبشم ( هالوبفلا ) لبفلا بحاص یا لاپف وه لافب رلرید نابلبپ هدیسراف
 قلواتثیه لبف هدفلنامرید یعسف هود"( لایفتسالا ) رونپدهنرلبرواب لبف هدنژو
 همطنعق ینعب لیفلاک راص اذا للا لبفتسا لاقب روئلواریبعت كللبف هکرد هنسانعم
 هكمئلکسج بولوب ینرادقم و ینسهنسرک یککرک تاب هدنزو لعفت ( لیفت )
 بولوب یلب و لاب ماس٤ ولناقولد و لهتک ا اذا تابثلا لیفت لاقب : رد هنسساذعم
 :ردهنساصمكمروعسو داز اذا باپشاا لیفت لاقب : ردهنسانع,قمردلوط یندوحو
 لیغف لاش : رد هنسانعم قلوا یأرلا فيعلم مدآ ر و نع“ اذا نالف لیفت لا

 ردموسیم هلویف مر درج شب و هدنزو هولبق ( ةلولبفلا ) فعنس ذا هبأر

 قلوا یطخو فبعط یسهشیدنا و نهذو رکف كمدآ رب هلیصف كناف ( ةلیغلاو )
 ( لبیفتلا ) فعضو اطخا اذا ةلبفو ةلوابف لیفب هبأر لاف لاقب : رد هنسانعم

 كمروک اطخو بق بوبلاباوصتساو دنسپ ینرییدنو یأر كمدآرب هدننزو لیعفت |
 ( لافلاو ) هدننزوسیک ( لیفلا ) هاطخو هصق اذا هار لیف لاقب : رد هنسانعم

 هندنفل یأر یکروکذملیف ردیولقم ندللاف دوخاب یدیا لیف یلسا هک دننزو لاح |
 لحر لاق روند همدآ فیخ یریبدنو فصعم يهتجاو خار قرهوا اضم

 لئافو هفاضا ریغنم لافو ةفانمالاب یأرلا لئافو یأرلا لو رک دذ اک یأرلا لق |

 سرافو رکذپماک رونید هرمط یرلکدید لئاف:لاف و یأرلا فیمنع یا یآرلا
 يحاستافیلأت ضعب رثاسو بیرقت باتک ردییرعملاب ردیدآ هبصق رب هدنسهکلوا |

 ناتسزوخو ردنداروا یلافلا مهارا نب لیعع-ا زاربش ؛یخاقو ردنداروا یلاف بطق

 دوخاب ردنداروا اغلا بیدالا دجا نب. لع نسا وبا ردبدآ هدلپ رب ,مدنساضق

 لبف لحر لاق رونلوا قالطا همدآ یم هدننزو سیک لیفو رد هلاف یعسا كنو

 هدنآ لوق یلع رونید هنا نالوا هدنروقچ كنکیک هجموا لئافو هربشک یا
 یریلفسا هکردزکجتا هراپ یکیا هلیسهین هینقت ( ناتلئاقلا ) رونید هرمط نالوا
 یرغوط هند قریوق ندننلآ كرارب نانلواریبعتیئاب ندرکس هدنفرط یکیا كنبرغص
 یرلکدبد صعصع بولوا هرزوا یرلتا قلیوا نالوا هدنناي لوصو غاص كغربوق
 هدناسناوهدنآ ردراشملوا رد هنراناجکیا كرلقلبوا رهدبا هطاحا ینکیک مدزب
 هل ربط ییا هدنحا كنرازو جا ٹغلبوا ناتلئاف هکید,د راضعب و رده و ید

 هلع ناف ( ةلایفلا ) ردتغل ید لاق هدرلنو و روند هاف هنیرب ره ردیسا
 لاق روند هنفاخسو فعنح نالوا هدهشیدناو نهذو یأر هلی كناف ( ةلويقلاو ) "

 لادج ( لایفلاو ) هدتنزو هلعافم ( ةللاغملا ) فعن یا ةلوفو ةلبف هآرف
 ۱۱ كبأر لاف هندبا اطخ ردنرابع ندنسهبعالم بعلرب صوصخحم هیع نایتف هدننزو

 رلربد



۳ 

 اهاتلح تذ وسا اذا عرمنلا اتمداق لغلفت لاقب : رد هنسانعم قءرارق یرلشاب
 ( ةیلغلا ) ردفدارم هدلوا ىااعم ییا هللا لغلغن هدننزو هلراز ( ةلغلغلا )
 شمامنایرومغب اک | هدنفرظ هنسو هک رونبد هضرا لوش هلمال دیدشتو هلنیئرسک
 لالع رولک یلالف یعج رونلوا قالطا ردقهعغاب رومغب کا هی تا قاجهلوا

 لباقلام رطنا اهبيصبقح اهماع رطم اهبصی ۸ تناک اذا ةف ضرا لاقب هدنزو
 لاق هلوا هدنشقن لغلف ینامز هکرونید هشاق لوش هدننزو جرحدم ( لفلفلا ) |

 یک لغاف یناسل هکرونید هارش لوشو لفلفلا رب راعضک یشوم یا لفلفم بوث«
 ۲ 0 قخروبت كىو 0: ۳ عالي راص اذا 9 ی 3 1

 قترو قترو اد هناد یک هند لغلاف یزوب بوشت رو هلغفای قوج هند

 ۱ 21 فصو e لفال ( ها اذا لفلف مدا لاقب ا

 | هبروع رودو هدنن زو یار هلا ۳ نو ون ( لتفلا ) ردعصوم رب هدنساص

 | قلوقهرق هدننزو دقنق ) لعفلا ( رود هننوب كناويحیراک دید لیقو روند

 1 جا رود همدآ قشیآ هدشزو لدنص ( لعفلا ) روند هرون اج یرلکدید

 هکرونيد هفلوا ولنادیم لارا كنهجاب یا هدننزو هحرحد ( ةلصفلا ) هنسانعم
 هتسهآ و نمدقلاو نیقاسلا نیبام دعابت یا لحق 4ب لاش روئلوا ریبعت قاقشرآ

 ردهبانعم و ی د یف هکه تن یک یرلشیو روی رارپپ رونید هشب و ر وب فر ءنص فرعض هتس»آ

 هدننزو هلدنج ( هلدنف ) ةفيعنم ةيشم ىا یلصقلاو ةلجغلا ىش لاق هللا رصق
 هلیس هی لعاف مسا ندهاشنف ( لشنغملا ) ردیتسا یردب دج رکب وبا بتاکو ریزو
 اانا لوقت هنسانعم یثنقم روند كيدا نالوا راکدید بوبانب وا هلیلا ىنلاقص اعاد

 هناد عونرب هش هدوخم هلیعط كناف ( لوفلا ) اشفنم ینعب ایشنغم یا الشنغم

 هننسهزا ردصوصخحم هنسیروق لوق ىلع رردا قالطا ههلقب ماش لهاو ردیعا

 ) لاهف ( رد هدلب رب هدنساضق نیطسلف هلوفو رد هلوف یدرقم رشوا قالطا

 لالضلا مهلوق هنموردندنساعما هدوپب و لطاب قرهلوا قرصنم ريغ هدننزو رفعح

 یعنم هلفمالوا مولعم تلعرب یریغ ندنیلگ هکرید حراش لطابلا يا للهف نب
 هلرسک كناف ( لیفلا ) روئلوا رابتعا ید تیلعف نزو ارهاظ ردلما بحوم

 |. قنومهدننزو هبنع رولک هلبفو رولک لوبفو لابفا یعج ردناویح یفورعم هلعسا و
 هرزواقلوا برعم ا زار ط بحاص روند ل هدیسراق هکرد مجرتم رد هلش

 فیعضیرکف و روئلوا یقالطا هسک انو سسخو لبق ليقو یپنا ردشلیا مد )۲

 یرسکكناف روتلوا قالطا یأرلا ليف همدآ یطحو فیخسیربیدنو نهذو یارو

Cf 



۳ 

 :ردهنسانعم كلك هنب بودبک یلفع كمدآ رب لفو ةرففلاوا نیت روط«نیب رط ملموا
 | یهنسنربیدوب هدننزولیعفت ( لیلفتلا )' دام مم بهذاذا الف هلفع هنع لف لافب
 ( لالفئالاو ) هدننزو لعفن ( للغتلا ) هل اذا هللف لاقب : ردهنسانعم كمدک
 قلوا رادهشخرو كلدک هنسن ر هدننزو لاعتفا ( لالقالاو ) هدنزو لاعغنا

 :ردهنسانمم قن” رکسع للفثو لات اذا لتفاو لفناوللغتف هللف لاقب : رد هنسانعم

 ( لولفلاو ) هدننزو ربما ( لیلفلا ) اومزیما اذا اولفناو موقلا للفت لاقب
 لولفمو لپلف فیس لاقب رارولوا فسو هجلف شادک یرغا ( لفنلاو لفالاو )
 یالیلف با لاقب رونید هنسیزآ هود شلوا تسکش لبلفو ٍثنم یا لفنمو لفاو
 یا لیلف رعش لاقب روئید هجاص شفابوطو رد هنسانعم تعاجو هورکو رسکنم
 لف هلیع كئاف ( لولفلا ) رونبد هنفیلامرخو رونبد یخد هلبلف هدنو و مت

Rkهرلکدک  Fiزلف هنرسک و ۳ یو  
 رب و لفلا انثطو ىا اثللفا لوقت : ردهنسانعم كمك هدهروك ذم را یرلکدید
 (لفلا ) هلام بهذاذا لحرلا لفا لاقب : ردهنسانعم كمك بولوا ميانضیلام كمدآ

 ] رب ( لالفتسالا ) رونید هچاص هاو رونید هرب قالپج زستاب هلیرسک كناف
 1 یکشلکدک ینرب رب هک ایوک هکرد هنسانعم قلآ هنسن هحزاك ندنسا رجا كنهنسن

 ءزح یلدا هنم ذخا اذا ؟وشلا لغتسا لاقب یک قلآ ینرمشع كنهنسن رب الثم رولوا ۰

 یا یلف ةبينک لاقب رونید هرکسع شلوا مریم هدننزو یبر ( یلفلا ) هرشعک
 بح سنج رب هدننزو جربز ( لفلفلاو ) هدننزو دحدح ( لفلفلا ) ةمرم
 زیپ قآ هدیکرت رولوا یضابب و یهایس رونلوا ریبعت ربب هدیکرت هکردبسا یدنه
 هللا تفز ید یعون ییا رولوا علسا ندنهایس ینایب راردبا ریسبعت ربب هراقو
 هدنیخهث ینرلتا قلابو یرلریکس یلواننو رتومهدنعلق كمغلب یلتجوزل كيج هدزعآ
 عاجوا و هلاعس یلامعتسا ها قوعلو عفان هرلهنحراع وللثم عقنو وجعاسو ریظنی
 عاج ل ادعبو ردم لوبو ففحم ینابوطرو لبسم یربثکو ضاق لیلقو دیقم هردص

 زونه هک لغلف راداماو ردعنام هلج ېک کرک هللا دیدبن “بینم ندجر یسهجروف
 نهدولیزم یبوجاسو منه یاعطو رثکم یعاج ردقجهلوا لفلف رمش نالوا رغم
 لقلف راد هدیبط تادرفم نکل ردعفا هوضع یفیدقوص تارمشح یسالط هل

 لفلفورلرید زارذ لغلف اکا هدبسراف هکردموسر هرزوا قلوا یریغ كلغلف رعش

 رونیدهنغیل افرخو رونید هراکتمدخ ېحاص تسایکو ناعذاو دشر هدننزو دح دح

 ینلاص قرانآ ینیص ینیص یرلعدآ هدنتزو لزلزت ( لغلغتلا ) ردیمس' كاجررب و
 هزفاو رتخحنو اطذانیب براق اذا لجرلا لغلغت لاقب : رذهنساتعم كروب ىنلاص

 ا تنهعو كاوسلاب هاف صاش اذا لحرلا لغلغفت لاب : ردهنسانعم قثتوط كاوسم



۳۷ 

 زونید هنلوصحم رب ( لقفو ) ةلقفلاب هقد عفرو ها"رذ اذا لوالا بابلانم القف
 نمرخ هدننزو هسنکم ( ةلقفلا ) عیرلا ةربشک یا لقفلا ةريثك ضرا لاقي
 :. ردهنسانعم قلوا رادلوصحم كلتفجو الت (.لاقفالا ) روند هبابب یقحهربواص
 قلاب هنانرهز سنحر هلیعض كناف ( لقف ) القف تراص اذا ضرالا تلقفا لاقي

 هدنشزو هحرحد ( ةلعقفلا ) رغلوا لكا الصا رولوا هدنرادقم قمرب هکردیسا
 لاقب : رد هنسانعم قلراط بول هکیوا كياچ كياچ زستیسانمو زسلحم هسک رب

 عیرس هدننزو .ةفنق ( لعقفلا ) هعضوم رغ نادرا عزسا اذا لجرلا لعقف
 ردتعاچرب ندنسهلیبق نابش هدننزو رفعح ) لعقف ) روشن دمدآ بضصغلا

 دربلا نم یئذخا لوقت هنببانعم شزرل رونبد هکمهرثد هدننزو دجا ( لکنال )
 سەز و زفلوا انب لعف ندنوب هکرید حراش لوکفم وهف ةدعرلا یا لکفالا |

 سپ رد رعشم یتفرصت كنسهدام لکف لوق لوکغم وهو كفلوم نکل رد دناز |
 لکفاویبتنا ردنوبثم یناونع لوکفم یخد هدساسا رولواشلوا مسا ندلکف لکفا
 اّواج لاقت هنمو رد هنسانعم هورکو تعاجو هنسانعم قارقش رونید هنشوق یرآ

 ندنسهلیبق دواو ردیسا تكنسرف یدارلاو رعب لازن لکفاو ميتعاسجیا مهلکفاب

 راردبا قالطا لک افا هندالوا ردیمسا كنیرد نطب رب و ردیبقل كرعاش مات هوفا
 لاس زولوا هیعابتا های سپ ررم هتساعم تما کر اقا (

 یا قبسسلانم الکفا یتفایب تذخا لوقتو :هنم جاوفا .یا اذک نم لیک اف هدنع

 :ردهنسانعم كليا حو یعس كب هدشیا رب هدننزو لاعتفا ( لاکتفالا ) هنماچوف
 یهنسن رب هلدیدشت كمالو یصف كناف ( "لفلا ) لغتحا اذا هلعفف لکتفا لاقب"
 بابلانم "الف فیسلا "لف لاق رونلوا ریبعت .كمدک هکرد .هنسانعم كلبا رادهنخر
 اذا موقلا "لف لاقب : رد هنسانعم قمزو یرکسع هدکنحو هلث اذا لوالا بابلا ,
 ردصم لصالاق هروک هناي كحراش رونید هرکشع نالوا مرپم لفو مهم ره

 نومزبمیا لف موق لاقب رونلعج هلب رابتعا عیفصوو ردیوابم یعجو درفم هلثلوا
 .لولف یعج هنسانعم هنخرا رونید کک رولوا مس | "لفو رولک لالفاو لولف یعچ

 . بولیربآ ندهتسنرب و رد هنسانعم تعاجو و "لفو لث یا لف هب لاقب رولک
 قاروقویک یمجلخف شتآو یسهدارب رومدو یستنکا نوتلا رونید هئبش نایارجم
 رومی اک | هکروند هرب لوش لوق لع ردژاچ هد هل سک كناف ملول رونید هرب
 دوخاب هلوا غاي رومغب اکا زاهنس شعب دوخاپ هلوا نحروتب توا نکل بوغاپ

 هربربفزسوص زستوادوخای روند هرب قاروق عقاو هدننب ضرا ییا شاپ روم |
 ضرا لاق رونلعج هدهرزوا لالفاو یک یدرفم روند "لف هدنعج كرلنوب رونید ۱

 اماوعاررطاا اهظخا اموا تب الورطم یلاوا ةيدح یا لالفاو لف نوضراو لف || ]
gas aaa n a EES a imar Beam, 



 سم

 لعفویبننا ېک حادق رولک لاعفیمم كنسهلک لمفو هدهسیا زام هدرلن و ردقن ره
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 ( لمفلا ) ردهليلبوأت لوعفم روئلوا قالطا هنجرف كناسنا رهو هنجرف كنه
 ثااثلابابلانم العف لحرلا لمف لا : رد هنسانعم كلبا ردردسء هلیصف كاف

 شيا هدیدنسبو لزوک هکردبعسا كنسح لمف هدننزو باصس ( لاعفلا ) لع اذا
 لوف لع روئلوا قالطا همرکو دوحو نسحملا لعفلا یا لاعفلاپ ینا لاقب ردکعد

 ندیارودص ندلعافرب رکلایو ردلکدصاخ هنسحوربخ روئلوا لامعنسا هدرشو ربخ
 هلرسسک كاف روئلوا لامعتسا لاعف هسردبا رودس ندلعاف کیا ردسوسخم هلعف

 "مشلاو ریا یف نوکی وا مرکلایا لاعفلاو ددوسلا هیف لاقب رولوا ندهلعافم هک
 شيا ها هسکرب ردردصم ندهلعافم هرزوا روک ذم هحو هدننزو لاتق ( لاعفلا )

 ندسنظفل لمف ناعفو مناص اذا .هلعاف لاقب رولوا ندنیفرط هکهنسانعم كمشلشیا
 هنبرلپاسكنالآ وللثم مسکو هنلاب لاعفو رونید هرارادرکو راکو هرلشیا رولوا عج
 رديعج كلعاف لسالا ف هلاصف ( ةلعفلا ) هدسنزو بتک رد لعف یمج روند
 تفص هدرلداعراو هدرارب نیاثیا یرلشبا وللثم قمزاف ونقو یقعای راوبد هدعب

 ٠ ( ةلعفلا ) نورفح و نوضیب نيذلا مهو ةلعفلا ريءالا رست لاقب ىدلوا هبلاغ
 ( لاعتفالا ) هنداع یا هتلعف یه لاقب رونلوا قالطا هیداعو بأد هدننزو هحرف
 رب ندنسهح رق هدعب رد هنسانعم كمزود و قعاپ ندنکلیدنک ندیکی یهنسنرب

 | ( لعتفلا ) هفلتخا اذاابذک هيلع لعتفا لاقب یدلوا بلاغ هدکمزود زوس نالی

 | یا لعتفلاب ءاچ لاقب ردلمعتسم هنسانعم سچ بطخو میظع ما هدننزو ربتعم
 | هلعف لوشو هنسانعم لعفا رد مما لعق مسا هدننزو ماطق ( لاعف ) میظع ماب

 . هل و راطین ضرعت ۰ وبشا كرعاش مان كلام ن فوع رد هدتنزو همام هک

 | ردهانک ندتیلوعفم هلاعفو ردهبانک ندنسهلیبق هعازخ ردعقاو هدنعارصم » اننود
  هلبببس تفاضا یدا نوراطینم یصا كنسهلکو راطینو رد رعشم یراقعسا هک

 ] هدننزورفعج ( لمعفلا ) رونید هبهبامورف لوبیصق راطیمو یدلواطقاس نون
 ] كئالوا یاف ( لفوفلا ) ردهنسانعم ىلتع ولطبط ردهدناز یال یدبا مف ىلصا

 رولوا هببش هفجانا لسیجرا یرجش رد رم سنحرب هلیعف كنه ناو یم
 رچشوپ رولرا تبان یرم یرلکدید لفوف هدنلکش امرخ بولوا یرلمقلاصو
 یلنص وذع رادقمرب رلربد فكلغلف هدیکرت ولپوب هدیدنه هنر ردصوصحم هناتسدنه

 | راردالک | هلیغاربب لوبنات ینآ دنه لها رولوا یسیرحرقو ءایس و یا هحئحو

 هکر د ,ججرتم ردعفا هنیع بابا یلاعک او مفاد یبهظیلغ ؛راح ماروا یسالط

 ۲[ (لقفلا) ردیسا لجررپ هدننزو هرهوج ( هلفوف ) ردیرعم لبوبلفوف ارهاظ
  ردیبلالقف لاقن : ردهنسانعم قمرواص نمرخ هلا اس هلنوکس كفافو یصن كتاف



۲۹ 

 "دح هداروب هکردیعجب كلضف لونعف هروک هننایب تكحراش هینعبال اع لغتشم یا |

 هنظفلبودبا لامعتسا هدنعقوم درفم یعجهدعب ردکعد لعفو لوق ناز ندهفیظوو ||"
 ( یلاضفلا ) هنسانعم طابخ رونبدهیزرت "لوضفو یبتنا رایدید "لوضف هلتبسن
 یلاضف مه لاقب رونید هرامدآ ندبا نونع یمان اعاد هناسحاو فطل هدننزو یناعس
 همدآ یحاص تحاسو دوحو لصف هدننزو بارح ( لاضفلا ) نولضفتلا یا

 ( لاسفتسالا ) حمسلضفوذ یا هموقیع لانعفم لجرلاقب ردهاسفم ینّوم روتید
 هنم تکرت اذا *یفلا هنم تلضفتسا لوقت رد هنسانعم قمرترآ هیش ندهنسن رب

 ناعدحی ةلادبع رادقتدهش ] وبشا که لب كناف ( لوشفلا شات زا
 دهع لوش ردشلوا دراو هدنشدح [ تبحال مالسالاق هلثم ىلا تبع دول افلح

 اذاوروح یلاها شعب هنسهلوقم راجت شعب ندبا دورو هبهکم هکردنرابع ندنیعو
 ناعدح نب هللا دبع را هسک مان متو هرهزو مئاه ندشیرق یاسور نوکر هلرلعا

 یدر كل وضفو دخ كنقح مولظم ندملاظو یفر كرظ دع)نرم بولک هنسهناخ

 (لعطفلا ) یدنلواقالطا لوضفلا فلح هلتبسانموب رلیدلیا نيبو دهعدقع هدننخ

 لوق ىلع رونبد هنامز نالوا مدقم ندزفلوا قلخ ناسنا عون زونه هدننزو رزه
 ندقباس نامز لوش دوخای رونید هنرود مالسل هیلعو افیبن ىلع ربمغیپ حوت
 ناک * لثلا هنمو ید مرئو بطر یکروماج بوبعنلب راثاط هدنآ دگر دا
 مالسلاهیلعحون نمزوا دعب سانلا هيف ۳ ۸ رهدلا وهو + لعطفلا نمز كلذ

 زاس هللا لوق هداصقتسم ۱۳ 0 مجرتماباطر هبف ةراجحلا تناك نم زوا
 هدننص رعم دهعلا عدق رویم لثمو ردشلنا ربرقن هرزوا قلوا ندبرع تیذاکتو

 یرباوروند همدآ دنمونُب زانقط ولط هاو رونید هنیوصلیس لعطفو ردیورشم

 هدشنزو ذفنق ( لعطفو ) هدننزو رفمح ( لعطف ) روند هود یو و
 لوق لع ردنرابع ندناسنا تکرح هلرمسک كناف ( لعفلا ) ردندلاچر “ياتسا
 رونیدراک هدیسرافو شبا هدیکرت رد هبانک ندلع ره نالوا یدعتم و رثژم هرخآ

 مدننص ثادحا یهتسن ر ینعب یدعتم هرخآ هلزگ ك راولوا ما هروک هلاوا سپ

 بغار هکربدحراش یدیششوا نایب , یرافرف هدنسهدام لعو نوسلوا هلرک نوسلوا
 رۇم رکو بودا ریش هلا ریثات نالوا ندرت وم تهح هدناد رقم هج رلا هيلع

 ءرانوب رکو نوسلوا هلا دصق كرکو نوسلوا عننع ك رکو نوسلوا هلیداجا

 ےن ود نوسلوا رداص ندناداج كرکو ندناویحو ناسنا رکو نوسلوا هلیفالخ |
 اریز رد یلوا فیرعت وب ندنرلفیرعت كفلْوم اعقاو ردشانا صیصخ ینصو لعو

 [ ريغنلا لعفامريع اباي ] ردشایا صیصخ هناسنا تکرح هکیریسقت ادنبا كقلؤم |

 ردنا در یرلکدند لعف دق همدآ ندا ماکت ىا رس و ا i ییدح |



۲۸ 

 | كنهساف ( لصاوفلا ) هنیشاو هنم تکرت یا “فلا هنم تلطفا لوقت رد هنسانعم
 ملم هل لاقب رونلوا قالطا هنامایناو اباطع نالوا لیج دوخاب مسح ردیمج
 لساح ندنارافع و یئاوم لالا لضاوفو ةلسیلبا وا ةيسحملا ىدابالا ىا لنا وغلا

 لب روئلوا قالطا هعفانم یسهلوقم حابرا نالوا ندنراجو تالوصحمو لالغ نالوا
 لالابرغ اذا اولاف اذهلو هففامو هنلغ نم كيايام یهو لضاوفلا ربنک لام 4
 ( ةلسفلا ) رریکهحزآ هنلا كنبحاص یعفانم فصلوا دبعب كل اةج ینعی هلنصاوف تلف

 روئلوا قالطا هنسابل كاهصکو رکذیساک رد هنسانعم هبقب یک لصف هدننزو هرم |
 | هنسانعمرجن رونید هبهداپ و مونلل لذت یتلا بایثلا یهو هلسف هياع و ما لاقب
 | هدننزو همان ( ةلاضفلا ) هلرمسک كناف رولک لاسفو هلناصف رولک تالف ىج
 | هنیش یا هنلاسفو هتلطفو ءالا لطف اذه لاق : رد هنسانعم هبقب یخدوب

 ردندامسا هدننزو ربیز ( لبضف ) رونید هرجن یغدوب هدننزو باتک ( لاضغلا ) ۱

 | ردهباورلا فیعنم یمباتلا ضایع نب لیضفو ردمرطا جش دهازلا ضایع نی لیضف
 | ( هلاضف ) ردیرلسا كنعاجیربندنی حم لیطفو ردندهقث "فدصلاضایعنم ليضفو
 | هلصف یبا نب ةلاضفو ردیرلعا تعاججرب ندنی دحم هدشنزو هماغو هدننزو هباصم
 | هلاضف و لاله نب ةلاضفو ديبع نا ةلاضفو ردرلت دحم هلاسف نب لصفم نب ةلاضفو

 لسو هبلع هللالص مرکا لوسر هلاضفو ردندباحا هلادبع نب ةلاضفو دنه نیا |

 | ( هلینعف ) ردقوب یبسن هبهنسنرپ هکردرخآ لجرزب ندنسیلاوم یراترضح
 | (لضفلا ) ردعضوم ر هدننزو همان ( هلاضف ) ردبسا نوناخرب هدننزو هنیهح ۱
 | ناوسن هدننزو قنع ( لضفلاو ) هدننزو هسنکم ( ةلصفلاو ) هدننزو نم |

 | رونلواقالطا هنسابل شیاو هنسابل كلهدنوک یرلکدیکهدمایا یفیدلوا هدهناخ كنمسق |
 ینب ةأرمأهبف لضعفتت یذلا بوئلایا لعفلاو ةلضغملاو لضعفلا ابیلعو تءاج لاقي |
 كنسهلکلطفن اریز یدلیا ربسفت هلا یتخا ینوب فلؤم هکرید حراش ةنهلا بوث |

 ید لوا هلوا شا رابتعا ندنسانعم شون رکم یدل یارک ذ ینسانعم مالم هباروب |
 لاقبورسفم هلیئرابع لمعلاو ةنهلا بوث هدهرئاس تاهماو هدهباہن هکیدلاق رد دیعب |
 (لضفلا ) ردنیبم هلبلاثم دحاوبوتق تناکوا اهتنهم بایتتسبلاذا ةأرملا تلضفت |
 یا لضف ةأماو لجر لاقب رونید هتروعو هرا نالوا ریکدحاو بوث امتاد هلنیتعخ |
 بو ناثلوا رکذ ردعون ءانب هلرسک كناف ( ةلفلا ) دحاو بوث ىف لضفتم |
 | (نالضف ) لطفتلا ةلاح يا ةلطغلا نسل هلا لاقب رونید هننئیهو هنتلاح كيک |
 ةلصاف هدن-الطصا ضورع لها ( ةلضاغلا ) ردیسا لحر رب هدنتزو نابحص |

 هلم كنف ( یلوضفلا ) یدنلوا رکذ هک ردندنناکرا ضورع هکرونید هباربک
 | یلوضف وه لاقب رونید هیسک زاغوب شوب نالوا لغتشم هب ینعب الامو تبع اماد |
 سس هه aer ۰ دم ی

 یا
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 ( لضفلا ) رونید هبهسک هامورفو مئلو رونبد هنسبروای كچرک لوق ىلع روتید ||
 صقنروسد هغتراو هغغرآ هکر هنسانمم هدایز هلنوکس كنهمععم داصو یف كياف ۱ ۱

 قمت را رولوا ردصءو صقن "دنجیا لضف هيلع هلاقش رولک لوصف یعجج ندتیلباقم |
 هدنوب و صقن "دن عبارلاو لوالابابلا نم الصف لصفو *یثلا لضف لاقب هتساتعم |
 هدعراضمو نیعرسک هدیّصام ردبکمندلوا باب هلا عبار باب هکرد راو یتدتغلرب |

 یسدلببق لیذه لضفو ردندنلیبق نیتغللا لخادت وب و روتید لنمش لسف هتف لا |
 كتعاجرب ندنتح لسفو ردندناصعا سابع ن لسفو رد دآ كغاط را هدندزون |

 رک ذپساک یک هلنعف رونلوا ریبعت قترا هکرونبد هنسهبق كنهنسنر لصفو ردیعا ۱ ۱
 نلضف و مصنک *ینلا لصف لاقت هنسانعم قلاق هیش ندهنسن ر رولوا ردصمو

 هدننزوربلم (:لصفلاو )؛هدنزو ادعا ((:لاضفلا ) *زش هنم قباذا ااف بسک
 همدا لصفلا ربنک هدننزو مظعم ( لضفلاو ) هدننزو بارح ( لاضفلاو )

 | نی لاضفو لضفلا ريثك یا لضغمو لاضفمو لضغمو لاضف لحر لاقب رونید
 یا ةليضف هب لاقب روئید هغلقترآ هدننزو هنیفس ( ةلیصفلا ) ردندنیعبات ريبج

 یا ةليضف ىف هتأر لوقت رونید ه هعیفر ةجرد نالوا هلبتهج لضفو ةصیقن كنم
 یعج یک تعاصش ردصوصخ هن هدا تلصخ هلیطف هکرد حراش ةعيفر ةحرد
 رد لضاوف یفج یک ناسحاو ماعنا ردصوضحم ههدعتم تیم هلضافو رد لئاضف
 هدسننزو لیعفن (:لیضفتلا ) رونید هکلهاب دنلب ردسا ندهلیضف ( ةلصافلا )
 كلنا جرت هلینابثا تیم اکا هدایز ندرتاس ینعی كمربو تیزمو لضف همدآ رب
 هک هدننزو بانک ( لاتسفلا ) ها" اذا هربغ لع هلصف لاق : رد هنسانعم
 اعداهدتب "نعو لضف هلیرب یر هدننزو لعافت ( لضافتلاو ) رد ردصم ندهلعاقم

 هلعافمو ایزاغاذاالضاغتلا و هازام یا الانف هلنماف لاقب : رد هنسانعم قعشراپ هللا ۳

 (لضسفتلا ) هنملضفا تنك یا هنلنصقف نلصاف لوفت رونلوالامعتساهدهبلاخم باب
 یارقا دوخاب كلا نونع هلاسحا دوخای كملي هرزوا هسک ر هدننزو لعف |

 لوطتوایرمن اذا هیلع لضفت لاق : رد هتسانعم كیا اعدا تیزمو لضف هرژوا |
 یب ون هکر د هنسانعم حش وو هنا رقا یلع لضصفلا یعداوا هلصف نم هاناو نسحا یا

 بول آ ندنفتلوق لوص نجوا رب و ندنرزوا كننيزومالوص بول آ ندنفتلوق غاص
 هنوقفارطا نیب فلاخ یا حش واذا لحرلا لضقت لاق ردقغآ ندنزوموا ی

 كملنا نونع مایااو فطل یمدآ رب هلبرسک كنه ( لاضفالا ) هیقناع ىلع |
 هدایزونوزفا ندهسکرب هلیتهح" بضحو لوطت اذا هبلع لطفا لاقب : رد هنئاتعم |
 هدایزند همسن رب و الطاف راص اذا بسا ق هيلع لضفا لا : رد هئسانعم یوا

 قموق هبقب بورترآ ندهنسن ربو داز اذا هنع لطفا لاقب : رد هنسسانعم ۵ كک |
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 هنوبابوئلوا نیفکنو "ربهم هلکلبا تافو صرب ما بدنح ن ربع ندهنیهخ
 هحوعوید لصقلا ناو دوعف پوجآ یس هدیشوپ ندنشاب هلبلا هرکسندقدنلوا عمو
 هدهاشمیلاحوب رامدآ نالوا هدفارطا یدلیا لاّوس یبهسمک مان لصق نالوا یسهداز

 ثارببعت وبشا هدن رلکذید یدتک یدعش لوا نسرابلیلصق .هناناعس هلبجعن ءدکدلیا
 یلایرتالا ٠ لبهلا كمال * ی لیقف تسا ۰ یدلبا لاح ءدافاو مکن هلا همه ذم

 ببغ ل * لحم ىلا انلّوح نا كانبأرا ٠ لکتت كمتا تداك دقو ٠ لئن اكترفح

 كز دنا لدنانم اها الم 7 * لأرخاف یشم ىذل"ا ۰ لصقلا كترفح ف

 ردلوهج'یطام یس هلک تبا ەدەرابعوب ۰ لضاو رشا نم لیبس كرتتو ٠ "لصتو

 ردلوهجم مرا ندلاثتنا لثثت و روند هغلیف یواب یندلو هدلاو هلنینصف لبعو

 بیغ و ردناکم مسا ندلوحت نومو رد هنسانعم قمرقج قاربط ندزوفج نالپزاف
 یتمرترآ یشیوروپ ردینعام ندلالبرخا یسک لأرخاو ردلوهج ؛ینام ندبییفن
 هاربقهتشبا هک نسیمنمروکهکیدبد بولک صخثرب اکب هکردوب ییوهفع رد هنسانعم

 هک نسیمردیا یأر نسرید هن رد هرزوا قلق یواب ینس كهدلاو رونلوا رفح
 هلباشاط ینسهرفح بولوا نفد هکر كنس لصق بودیا لبوح هرب هقشب یس
 : اتعاط هکفلاخ هلرب كرت لوي تلالنصو لرش لها نس دعب نمو ممدیا ولطيط

 , یوار مدلیا لپقت ینفیلکت وید من یغدنب هلاق لوا هدعب ردکعد نسیمردیا تدابع»و
 : هحنو تولوا رمعم هدنابح هحاس نامز هن بولو تقافا هرکصتدن آ زوم هکر ید

 نوڪ ڄوا ندهموقم ٌهعقو لصفو یدلیا روهظ یرلدالوا ددعتم و جو زت رلنوناخ
 هدننزو مظعم ( لصفلا ) یدنلوا نفد هربق ناثلوا راضحا هریع و توف هدنرورم
 لاوقا جاو رونلوا قالطا ردق هنأرق زخآ ندنارجح روس ادتبا ندهنآرق روس

 ةروسهرزوا لوق یوون ماما و ندلاتق روس دوخاب ندهیناج ؟روسلوق یلعو ردوب
 هرزواقیاور فيصلا ىا ناو "تفص ةروس دوخاب ندناف"اص ؛روس یاریلع و.ندفاق

 حاکرف نالوا ماش هیقفو ندنسهروس انعفاا هجلوق یرامزد و ندنسهروس "رابن
 ندنسهروس یصخ هعلوق یباطخو ندنسهروس ىلع الا كبر مسا مجس هرزوا قیاور
 دوخابنوهغیدلوا ریثک لوصف هدن رانی هعوقهروس رونلوا قالطا ردق هنآرق رحنا

 لصا ( باطخلا لصف ) ید شوا قالطا نوجغیدلوا لیلق هخومنم تیآ هرانی
 ردشلوادراو هدنتآ [ باطلا لصفوةمكتملا هان آو ] هدع رک نأرق هدنزوباتکللا

 ىلع نیعلاو یعدسلل ةنيبلا » لوق یلعو ردیالصفینی نیمالک هکر دیسهلکدعب اما دارم
 ردنرابع نداضق و مکح ندیالصفینیبلطاب هليا قح دوخاب ردیمالک » هيلع یغدلا
 لصاف لاقي : رد هنسانعم قلریا ندنکیربش هسمکرب هدننزو لعام ( ةلصاغْلا.)

 هرقع هدننزو ذغنق ( لعصفلاو ) هدننزو جرب ز ( لعصفلا ) ةنياب اذا هکیرنش
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 هدننزو لیعفت ( لیصفتلا ) ردیا لصف ین ىناما هل رغ كمدآ ندبا قافنا
 رب و ةلصافلا هيف لعحاذا مظنلا لصف لاقپ : ردهنسانعم كمروکع هلصاف هبیزید |

 لباقم لاججا هکريد حراش هن اذا هلصف لاقي : رد هنسانعم كما نایب یهنسن

 هلاطاوردهنسانعم قلق هزیاقم لوصف یبهنسنرب لیصفت لصا اریز ردندنو لیصفت
 نالوایمزال هدعب بونلوا لامعتسا هدمالک راثک ا هلتتسانم و ردمزال اک | راثک او

 بولواذفا یکلصبف هدننزو ریما ( لیصفلاو لصافلا ) یدنلوا لامعتسا هدنییم

 ةموکحولیصفو لصاف مکح لاقب رولوا فصو هباضقو مکح نالواعطاق یعازن دام
 ندنسوراب هعلق هکرونید هراوبد لوش شلریوح هدلحم رب لیصفو ضام یا لصيف

 هنکشوکهودشفلوا عطق ندهعو یک لوپنارش هلوا ریصقونود ندهدلب روس دوخای
 لیصفوهدنزو بانک رولک لاصفو هلیرسکو ی كناف رولک نالصف یعجو رونید

 ( ةلیصفلا ) ردرلن دحم ليصفلان ريع و لبصفلا نإ "یدعو لیصف نب مکح ردندیماسا
 ىلع رونید هنسابرقا و تریشع نالوا بیرق كب كمدآ رب و ردیثنؤم كالیصف هلیاه
 نابعلا ناک هنمو رونید هنسنابرقا؛نالوا برقا ندنفرط یدادحا و ءابآ لوق
 ندذخف هليصف هكريد حراش مالسلاو ةولصلا هيلع "ینلا ةليصف هذع هللا یضر
 رپ ندننآ قلیوا هليصفو یهتنا ردذوخأم ندنسانعم ذخف ملل ةعطق اریز ردبرقا
 هدننزو دوعق ( لوصفلا ) رونید هبهعطقرب ندندب یاضعا اقلطمو رونید هبهراب

 نم الوصف دلبلا نم نالف لصف لاقی : رد هنسانعم قلریا بوقج ندنرب هسکرت
 ؛ردهنسانعم كمرولت یراهناد هدرخ هدرخ كنهعصاو هنم جرخ اذا لوالا بابلا

 بولبراقچندنربهدننزو هر (ةلصفلا ) اريغص هبح جرخ اذا مرکلا لصف لاقي
 هکر دیعچكلصفم ( لصافلا ) روئید هننادف امرخشالوا سرغ و لقن هرب رخآ

 هدرخو موق نالوا هدننب غاط یکیاو رونید هننغی شاط یناقو كب و یدنلوا رکذ
 رد یک بوقآ قاب و فاص تیاغب وص نافآ ندنرزوا هکرونید هنسهلوقم لقاچ
 هلد هدننزو ربنم ( لصفلا ) نلوا ردکتماعطق هلغمانوا یروماچ و یغاربط السا
 هلیسهینما هیطعو هلص هدننزو دادش ( لاصفلا ) هنسانعم ناسل روتلوا قالطا

 لجر لاقب ردلکد می ییرع ردلیخد وب و رونید هیسک ندیا ان و حدم یمان اماد
 هدهصخ مامذ كب هدبکرت ماوع هنسلا هک هتن هولصیل سانلا حادم یا لاصف
 هلکلیا لصف دب دنب یتسانععا كمدآ یکیدتبا مذ هک ایوک روئلوا قالطا لاصف

 ردرعاشر ینارهبلا لصفلاوبا ردندیماساهلیصف كناف (لصف) ردلکد دیعب ندیحوت |

 رب ندنسهلببق هنیهح لواو ردقوب یانمه ینعب رد دحاو هدننزو رفز ( لصف ) |
 دلاخ نب لیعسا ردح رص طاغ هليا اف ردقلوا هليا فاق نالوا باوص نکل رد هسک / ر

 "هل ببق هحدقم ندمالسا باتفآ روهظ هک ردیورم هليا لصتم دنس هزب ندنبانج |[
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 هربیفننالواصوصخم هنورع كنب هدنحالطسا ضورع لها لسفو هاباو هعطف
 ندرب دوخاب رب ندورع وب و هبلوا زئاج ربیفت لوا هدراوشح هکروئلوا قالطا

 روئلوا قالطا لصف هربیغت هوب سب رولوا لساح هلطافسا یرصم فرح هدایز |
 هلهحو وب هرزوا لوا ینسو كشورع لصف هدسورع بثک هکرد مج رته
 هلبموزل كنلع دوخاب كنص هنسیدنک هکر ونید هورع لوش لصف هکردموسم ۱

 روئلواقالطا تبا هرش نالوا فصتم هلفسوو هکهتن هلوا فلام هوشح ءازحا

 نیا مزال كطیسب رحم و ینورع نالوا شبفلا مزال كلبوط رحم شورع لصف
 كاماکكاذکر دلکد مزال هدرلوشحومزال هرلنوب 2 هکی کی سالوا ضورع نالوا |
 هدبابعو ردلکد مزال هراوشحو مزال تحس هرانوب هکیکیرلالوا ضورع كزجر و |
 ردموس م هلبقالطا هه هنلباقم و لصف هضورع نالوا ربغم هللا روک ذم رییفت |

 (لسفلا ) یهتنا رولوا جانم و رظن یلوف لرضم فرح طاقسابكفلومسب
 یعججرونید هنیرب قانيوا و لا نالوا هدندب یغدوب يکحورمشم لصف هدننزو لارنم |
 | یني لطاب ها قح یکلسف هدشنزو ردیح ( لصیفلا ) رکذیساک رد لصافم |
 کاح هلتبسن یاب لصبفو لصبفو رد هنسانعم اضعقو مکح نالوا هللا ربیغو قرف |

 فال ندیا هدام عطقو رک اح یا یلصیفو لصف نالف لاقب روئلوا قالطا هبیساقو
 ] هنسنیکیا افلطمو ةيضام ةعطاق یا لصرف ةموکح لاقب رولوافصو هباضقو مکح "
 | نئرفلایب لصفن ىا لصيف ةنعط لاقب هثمو رونبد هشش ندیا قبرفت یتغلارآ |
 | لاعتفا ( لاصتفالا ) ردیاقیرفنو لصف ینتیب كردابم یا شعشتوط هلبربیربیعی |
 | عانمرلانع دولواالصتفا لاقب : رد هنسانعم كسک نددوس یدلو یغدوب هدننزو |
 نع ةلخحلا لصتفا لاقي : رد هنسانعم كلبا لقن هرخآ منعوم ینادفو همطف اذا |

 ردجسا نددولوم لاصتفا و لصف هدننزو بانک ( لاصفلا ) اهلقن اذا اهعنوم
 وهو [ لاسف دعب عانضرال ] ثیدا هنموحراشلا لاق رونید هکلسک نددوس دلو |
 | کیا ره تنیزبد یسهلوقم هدالقو مست ( ةلسافلا ) همتا نع دلولا لصفب نا |

 | نآرقلا لساوفو رد لصاوف یعج رونید هفجوب رخآ شازید هننی یراقجوب
 روئلوا قالطا قاوق هرخاوا كراعشا هکهتن ردنرابع ندنرخاوا كنهعرک تیآ ره |
 ۱ هکردنرابعندفرح یتلآ ینایآ لصاوف كنهدنام روس الثم رد هلصاف كلذك یدرفم |

 | هلصافو ردعماج یرلنآ یسهلک ردن ۸ ردیرلفرح ءارو ءاب و لادو نونو میمو مال |
 | اهدعب رخ جوا هکرد یرفص ؟هلصاف یرب ردعونکیا هدنحالطما ضورع لها
 ترد هکردیرک *هاصاف یر و ردثنّوم هک ی کیصلک تبرضردنرابع ندنک اس

 | قفنانم ] وبشا هکهاصاف هةفن لوشو ېک اتبرض ردنرابع ندنکاس اهدعب رم |
 | هکردهقف لوش دا ردعقاو هدنشدح [ فعنم ةئامعبسنف هللا لیبسقف ةلصاف ةقغن |

 قافنا



 روند هنشاب كيش نالوا راودمو سلمارهو هنسانعم هفشح روند هنشاپ هل زکدذ ۱

 رب و هلرضشرب لیشابفو رد لشابف یعجج قاوحم لک سأروهو هتلشیف عطق لاق
 روندهنسوتزوا هفح هدننزو ربنم ( لشفلا ) ردیسا رهن لرف هجنو كيوص

 :ندنسابرقاو موق نوحا قمانوا لصاح دالوا هروخ هربخ هکرونید ؛همدآ لوشو ۱

 راوخوهروح یالآ رب یرلابرقاو موق ارهاظهیلیا جو" زت ندهناکیب بویلنا جور
 هبش هرکصندقدغاص یەم ردعا یک نیت هکهدنن زو لیغفت ( لیشفتلا ( راشعا "

 ) لاشف ( نبالانم عرمشلاق قتبام ىا ليشغتلا بلحا لاق روند هدوس نالق 1

 هدنساصقطساو هلي كنه ( هبلوشفا ) رده رقرب هدنب رف دیز هدننزو باصس

 رونیدهثیش نالوا جناح هدنفلاراهنسن ییا هدننزو لصو ( لصفلا ) رد هبرقرب

 ندندبءاضعاو نرحاح یا لصف اهن لاقت : رد هنیانعف لصاف ردردصم لصالاق 1

 رونیدیدلصفم رونلوا ریبعت یربب لا هکرونید هرب یرلقدشواق تیک یکیا نالوا _

 یدنلواهچرت هعلدوا هلکشنا ربسفن هلترابع دسلا نم نیمظم تام "لک فلوم
 انعم کیا هحرک ردقلوار نالیرآ ندر یر تیک ییا هدام یاصتقن هسحو

 روک ذمببرقنعو ردعالُم هنس دام لاضواقیرعت كفلوم اما ردزاو همزالم هدننب

 طب را و رلکک نالوا قتلمضعب ارب ز رد۶عا ندنوب دسجلا لصف نالوا

 مک یسأر كنیکو رد هلم ییکو رد هزوردمییکو ردقوسلم هلا لاتسوا و
 بولواهدنلکش :راشنم نانسایعکو ردشغوا :ماکحاو ناخدا کا هلغلوا هرقن هدرخاو

 زونید هزوس قح لصفو ردلماش هرلنو دسح لصفسپ ردشفتوا لاخدا هرلهرقن

 قانوا كنددجلا لصفو قح یا رذهال لصف هلوق لاق : زد هنسانعم لصاف

 هکردراو لصو ر هدنغلارا كاصف ییا ره هدند ردلصف عضوم هکر وند هني رب

 نوصب ندناحم لصف و ردشلوا طبتم هلکنآ هنب ریرب رلکیک رد ریکش لوا
 هری لوا نویرصب ینعی ردنرابع ندریعت یرلکدتیا قالطا داع كنويفوك هدندنع
 [ هلدنعنم قحلا وه اذه ناک نا ] یلاعت هلوقکرلردبا قالطا داع نویفوکو لضف
 هدنناش هنربضوب هکرید مجرتم داعو لصف وه هلوقف هتب رب "قلا بصنب بالا
 قحلصفو محاریلف ردشلیا طسب یندناوفو طورشو عضو هلئسم ترد بيبللا یتغم
 هبانعموبیند لصبف ردهنسانعم ءاضقو مکح نالوا هللا "رییغو قرف یني لطاب هللا

 كعك ندهع یدلوو لطابلاو قلانیب اضق یا هلصیفو هلهشضرب ۸ لاقب رد
 ةمطف اذا یناشلا بابلانم الصف عاضرلانع دولولا لصف لاق : رد هنساتعم
 كنرو هلصاف بولوا رحاح هنغلارا هنسن ییاو رک ذیساک رد لاصف مسا ندنوب

 لاق یکرونسو دخ رولوا نوجا راعشا ینغیدلوا یهتنم كنلبقام هکرد هنسئانعم
 اذا .هلصف لاقب : رد هنسانعم قهرا بوسک یهنسنر و نجح اذا امهنب لصف
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 الوسفن و التسف ناك اذا مبارلاو سءالا بابلا نم ةلوسف و اف لوهملا ىلع
 زداه زولک لیسف و للاسف مج روند هننادف امرخ هدننزو هلبسو ( بسلا )
 | ندنصانا ینادف امرخ هلرمسک كنه ( لاضفالا ) هلبع كاف رولک نالسف و
 اهمانم اهعرثئا اذا ةلیسفلا لسفا لاش : رد هنسانعم كمکید هرب هفشب بورآ

 اذاهعاتم هیلع لسفا لوف رد هنسانعم كلا لاذرا بوبمکب یهانمرب و اهسرتغا و

 اقشز اذا همهارد لسفا لاق : رد هسانعم كلبا دع نویز یهخبا و هدرا
 نایارجم نکرولیکود بكج یسوقم رفب و رومد هدننزو هما ( هالا )
 | هوحم و دیدطانم رئانلام یهو هلاسفلا نم یدنع نوهاو» لا رود هنناودرخ

 | جوز هکرونبد هنروغ لوش هدننزو هند ( افلا ) عبط اذا برشلا دنع

 | ردیا عاشتما و "در هلا هدوهب راذتعا وید راو منیح هکدلیا هداراو لپم هعاجج

 | دارا تناکااذا ةلسفم ةأرما لافب یدنلوا قالطا نوضکیدتما لیذرت ینحوز هوا
 | همدآ نفع و قجا هلرمسک كناف ( لسفلا ) هدرثل شئاح انا تلاق ابن ابشغ اهحوز

 ( لوکسفلاو ) هدننزو جرب ز ( لکسفلاو ) هدننزو ذننق ( لکسفلا ) روند
 | هرکس#لا ندرلتآ نالپشوف هلدکوا هدننزو نوذرب ( لوکسفلاو ) هدننزو روبنز
 | لحر لاقب رونید هیسک هبامورفو لیذر لکسفو روئوا یجنوا هکرونبد هت نالک
 | هرونید هبسک ینوب وا هدننزو نوذر و هدننزو روبئز لوکسفو لدر یا لکسف

 یا لوکسفو لوکسف لجر لاقب ردیک ندنرلهسکا بوب وا دوخ دوخ ههفلاطرب
 رب و ردهنسانعم قملوا ینوب وا هسکرب هدننزو هجرحد ( ةلكسفلا ) مبا رخأتم
 | الوکسف راص اذا لحرلا لکسف لاق رولوا یدعتم هنسانعم كلنا توب وا ییهسک

 مدآ رب هلیصف كنهمجعم نیشو كناف ( لشفلا ) الوکسف هریص اذا انالف لکسفو

 | بابلانمالشف لحرلا لشفلاقب : رد هنسانعم قاوالهاکو تسسو نابحو فیعنع

 | هلیئوکس تك نیشو ىحف كف ( لشفلا ) نبجو ینارتو فعنحو لسک اذا عيارلا
 | رونیدهصخح نالوا دنکو نکنشواو فیعنحو قتروق هدننزو فتک ( لشفلاو )
 | فیعسنالسک یا لشف لشخو لشف لشخ لحرلاق هلی كناف رولک لشف یعجب

 ةانهمكمزود لشف هلا غص نوناخ هنوکس كنيس( لشفو ) نابج اقم
 كناف ( لشغلا ) الشف اهل تلعح اذا جدوهلا ةأرلا تاشف لاقب رک ذیساک رد

 | هنتسوآكئآ ناوسن هکروتید هنیرذنم هفحم لوقلع رونبد هنسونروا هفحم هلک

 ۱ هدننززو لعفت ( لشفتلاو ) هدننزو لاعتثا ( لاشتفالا ) رد لوشف یعج راررونوا
 | جدوهلاق :ارلا تلشتفا لاق : رد هنسانعم كعدا لشف هرحا هفحم رلنوناخ
 | جور اذا لحرلا لشفت لاقب : رد هنسانعم كلوا لشفتو تاشفإ عم تلدفتو

 | هدننزو هلریق ( ةلشبفلا ) "لاس اذا ءالا لشفت لاقب : رد هنسانعم قخآ وصو
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 ىلدەدرپ ىب ردشنوم ندنس هلك لعف ( ةلحفلا ) يک یراجاغا تون كکرا و ربجا |
 هطیلس یا ةلعف دما لاق رونید هبیراق نالوا ریکرش هسکره بولوا ربفز |

 هبا يا و رکذ هدنرلباتک نویوحم هچرک یهلکوب هدنزو رفعح ( لب ) ۱
 همدآ جا ارپ ز ردمهوو هدمدنع مب ب نکل رلیدلیا ربسفت هلا هسک یف قشپآ ینعی |

 یاخ ( لخفتلا ) مدلیا داربا یغدنب ات هرلنا یدنلوا رکذ هکهتن رونید لعف |
 لفت لاقب : رد هنسانعم كمروتسوک نیکو و راقوو لح هدننزو لعفت هللا همجعه |

 ا روس دوخای دیع زان مدآ رب و لاو رافولا رهظا اذا لجرلا
 نسیحا سیلو ایپ اذا نالف لخفت لاق : رد هنسانعم كيك ییرلسابل وخاف هلغلوا
 ۱ 2 هيلع تعرع لاقب رونید هبهعظع روما هلیصف كنافا ( لک ادفلا ) هیات
 كعروب زت زيت قرهربآ یثپآ هدننزو هجرحد ( ةلحرفلا ) رومالا ماظع ىا

 هدننزونوذر ( لوحرفلا ) عرسا و ىح اذا دیز لحرف لاق : رد ها

 لاقب رونیدهیغاقوب هدننزو جریز ( لزرفلا ) هنسانعم نوحرف رونید هبیغاشق |
 | لاش رارسک رومد هلکنا هکرونید هنطارقم یجرومد و دیقلا یا لزرفلاب هدیق

 قمروا4یغاقو هدننزو هحرحد ( ةلزرفلا ) دالا ضارقع یا لزرغلاب هعطق
 ٠ یرا هدشنزو ذغنق ( لزرفلا ) هدیق اذا "صللا لزرف لاق : رد هنسانعم |

 | دنکیانالتص هدنزو ذفنف هلا همهم نیع ( لعرفلا ) رونید همدآ نامزید و
 هلعرفلانملنغا * هکرد ججرتم ردهلعارفو لعارف یعجج رد هلعرف یوم رونید

 هنسانعم روتف و تشهد لزعا هدارو هروک هنا كموحم ینادیم ردندلاثما

 | ( نالعرفلا ) رکذاک رولوا فصتم هاکنآ دیص بلک هکهتن ردندنسهدام لغ نالوا
 رهش توی هدننزو طبالع ( لفارفلا ) روند هئالترمص كکرا هدننزو ناوفنع
  لوشهدننزو هردیح ( 2ل ربفلا ) ردبسا دواقیعب قیوس هنوک ر صوصخم هناع

 | ائلزن لاقب هلوا رذیک بوقآ نامه بویمج یبوص هدقدغاب روغی هکرونید هضرا |
 | هنغوبحهعآ و غاب هدننزو لشن ( لسفلا ) لیسلا ةعيرسلا ضرالا یا ةلزيفف

 سرغلل ابیضق یا مركلا نم السف عطق لاق رونلوا سرغو عطق ندنسانا هکرونید
 لسغایرلعج رونلوا ریبعت یزولوم ناسنا هکرونید هبهسک لیذرو ید رسنوم و |

 هلوسف و لسفو هدننزو باتک رولک لاسفو رولک لوسف و هدننز و سلفا رولک |
 لسفو هل ةّزمال لذر یا هریخ یجربال لسف وه لاقب هلی كرلاف رولک ءالسف و |
 نم السف "یصلا لسف لاق : رد هنسانعم كیسک ندهع ینحوج رولوا ردصم |

 | هسکا و سسخ و یدزستوم ید وب ( لوسفلا ) همطف اذا لوالا بابلا

 سبسخ هسکر هلی كناف_ ( ةلوسفلاو ) هدننزو هلاذر ( ةلاسفلا ) روید

 لسفواهرسکب لسفو نیسلا مب لجرلا لسف لاق : رد هتسانعم قلوا سکا و ا
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 | نموه لاف رلهنلوا جرت و لبفن هنبراراعم هدممعانم نیح هکروئئوا یقالطا
 | ماش ضرام اذا نم "لک اذکو N ءاجهلب نوبلافلا مه و ءارعشلا لوعف
 | هبرسک كرلاف ( ةلعفلاو ) ( ) هی كناف ( ةلوسفل ) هبلع لنا
 | یا ةلسفلاو ةلاعفلاو ةلوسفلا نيب لعفو» لاقب : رد هنسانع« قارغبا و كلككرا
 | لمف ندرلنو نکل بولوا ردصم هجرک رلنوب هروک هنناب كحراش ةروک ذلا

 یراشح هدننزو ریما ( لیحملا ) رارولوا لمعتسم هدنرب مسا سپ لوا فرصتم |
 هدفیشآ هب هفا نوا لود و ةلوعفلا نين یا لف لحر 2 رونبد همدذآ رغیآ

 | ارش یف بج رک یا لبعف لصف لب روند هروغوب كاب یسنج نالوا رهام
 شیک لاقب رولوا قالطا هجوف هنج لا عطظع نالوا هببش هبهود روغوب هدنءاه#و "
 هراهفا ید وب هدننزو لاعتفا ( لاصفالا ) هلن ىف لبالا لعف هبشپ یا لیعف |

 | السف هلا لصفا لاش : رد هنسانعم كلبا باضنا روغوب یوس نوجا كکح
 ۱ ثیراع نوجا قلآ یلود همدآرب هلرسک كنءهرمه ( لاعفالا ) اهلراتخا اذا اعرک
 (یاعختسالا ) هراعا اذا السعف هلعفا لاقب : رد هتسانعم كمر و روغو هلبهحو

 | كنهفئاط نابلوا نيام ها نیدرب السا ینعی كنبرلمح لباک تیالو هدناتسدنه |

 | ر ندبرع هاروا روشلوا قالطا هنیرل«روبلاص كکرا هرجا یرلتروع یدنک
 | ةيلخت یروبنم هلراناوسن نوجا قلا لود هدقدراو صنح لکیهلا میلظع دنمونت |
 | اوأراذا لباک جالسعا هلعفام وه و ٍلعفتست جالعالا لاقب ردیا قانوید بودیا |

 ارو بش میش دال ۾ ان نیب و هنپ اواخ برعلانم ایسجالجر |
 | تلعفتسا لاش رولوا ریو هکر د هنسانعم كنا كلککرا ندهرکص و |

 ۱ ردلمعتسم هنسانعم قلوا میظع و "دنشم بوبوب هدامر و الاف تراص اذا هقاننا

 | امرخ كکرا ةصاخ هدشنزو نامر ( لاحغلا ) مافن اذا مالا لعغتسا لاش |
 | هنسانعم تنکیواهرغیآ هدننزو لعفت ( لعفتلا ) رد لیحاسف یجج روند هنحاغا |

 ىف ىنعب لس هبشت اذآ نالف لعفت لاقب رونلوا ریبعت قفلرغیآ هیمعز هکرد |
 E رو عنصتیعی كم اا نشخو لاب هدنصوصخ ماعطو سابلو ةروكذلا |
 | هنسانعم ت كيك رلسابل تشرد و ابق و بوس رلهنسن تشرد یسهلوعم جالون روغلپ |

 | حتتصت و نیز هدسابلاریز زدتیلباقم ینا هکرد ذوخأم ندهلوحف وب و ردلمعتسم |
 اذآلحرلا لعفت لاق یدلوا عياش ید هدنصوصخ ملحد هدعب ردیسهویش ناوسن |

 هدا دحا زنم ھر نک كنا (نالعف ) امهنشخف مطملاو سابللاق ةلوعتلا فلكت |

 | یرسک كناف ( لحف ) ردعنعوم رب هليحف كناف ( ناتنسغلا ) ردیما موم رب ۱
 ۱ ( لعفتلا ) ردعضومر ( ,رلعقلا ) ردب رادآ عطوه رر هدننزو فتکو هلحقو

 ثاکرا رونید هجاغا نایتوط هوسیم یتعب ناّیلوا لماح یک تاکرا هدنن زو لمص*

 ریا د
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 ؛ردهنسانعمکقلولنا بود هل صب ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( لیحفتلا ) ظلغو یرتسا
 هدنزو لدنح ( لصفلاو ) هدنزو رجا ( لجفالا ) ةع اذا هلجف لاقي
 ٠ ( لچفلاو ) هلیعخ تناف ( لجغلا ) روند همدآ نالوا ولنادیمیلارا كن راقاج
 هلصافم محو هلاهرد هلجف یدرفم رونید ههزبس ناشلوا رببعت بروط هلنیتع
 عفان تیاغب هناقوص برقح و نالیو هاقستسا و هنسبیغا رکحو هنتلع نافربو

  یلواتت ماعطلا دعب و رداناف ىب رقع سلوا عضو هرزوا برقع ییوص ای یرشق و

 هدعبو یوقا ندنسازجا راس یمختو ردنکسم ییاهتشا ماعطلا لبق و نیلم و مه

 لجملا نهدردوراد رب هقشب ( لجفلا بح ) ردیج هرکصو قرو هدعب و یرشق

 هيس ندنآ هک ردبراکدید پروط ینابب و روئلوا ذاختا ندن آ غاي اا
 هلارصق ( یلصقلاو ) هدننزو هحرحد ( ةلجغلا ) رونلوا ذاختا عاي یر |
 رونیدبیج راخ ) لحافلا ( یک یس روب لرل هدآ ریپ رونید هکعروب كشوک كشوک |

 كلنا ادب هنسن رب ندیکی هدننزو لاعتفا ( لاجقالا ) ساق یا لحاف وه لاش
 كن همعمیاحو یصف كناف ( لعغلا ) هقلتخا اذا مالا لصفا لاقب : رد هثسانعم
 هدا هک رونید هنککرا نالوا روللآ لود نمی هنککرا تناویم ره 2

 . لاعفو هدننزو سلفا رولک لعفاو لوعفیجج رونلوا ریبعت روغوب هدءود و رغیآ
 روغوب كاب ییوص هنیرلهود مدآرب رولوا ردصم لعف و هلرسک كرلاف رولک هلاحف و
 اذا ثلالا بابلا نم امرك الف هلا لعف لاق هنسانعم كمکح بودا رایتخا
 لسرا اذا لبالا لعق لاقت : رد هنسانعم كمروبلاص كکرا هرایشید و اهل راتخا

 نوجمیدروط هغرالا ندرازدلن راس روئلوا قالطا هنزدلی لیهس لعفو العف اهیف
 رولوا هغرالا E + هقا روغو ارز یدنلوا هیبشت هنیروغو كنهود

 لتاقناسح نب شایع نب لحف و لیهس یاوهزت فیک لحفلا یرت اما لاقب هنم و
 یرکیدکبپوردشتب جنز هنیر یر هل رللبا فلاخ هدهب رض رب رد بلهملا ندب

 | خو رونلا یئآ ندنآ هبینیبد هکروتید هنحاغا امرح کرا لف و ا و

 ریرح هنم و رولک لوح ی رونید هیوار ندا تیاور راعشا و ثیدح و

 امرختاکرا لعفو ةاور یا لوعف مه لاقب و میوار یا سطم یتب لحف قدزرفلاو
 للا لافنم اریصح یا العق هل طس لاق روند هریصح شلوا و

 لعف و یدلوا عقاو عباقو هداروا هدمالسا ردص هکردیدآ عصوم ر هدماش لحفو
 هدنب عاشیروبه بدنح ما نالواسدحوزسیقلا ءا ردیبقل لاش مان همقلع
 هرکسندکدلیا قیلطت ییهروبزم سیقلا ءا نوهگیدلیا جرت هرزوا سیقلا ءسا
 تاجاهم هلا رلیدنک ءارعشلا لوعفژ یدلوا بقلم هلکن ۲ هلکلیا جور همقلع

 Es » لوش و یک قدزرفو لاین رونلوا قالطا در بلاغ Pas نيا |
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 لاش ردلمعتسم هنسانعم كوا لباب لئفو یدئلوا لابمنسا هدفغادلا هللا لبا

 ینععلبا لتف لافب رد هنسانعم کوب یغدوب ( لبنفتلا ) حاس اذا لبلبلا لق
 | ندفیل لبتفو روئی هبهنسن شلکوب ( لوتفلاو ) هدننزو ریما ( لبتفلا ) هلق
 | نالوا هدرب یرلفدشواق كنیراجافا دیورک ینآ اتعب هکرونید همیصس هجا شلکوب

 | هبهنسن نالوا هدنزرط كالببا هدنفش كنګدرکج امرخو راردبا دنب هدهبهقلح |

 رونید هبسابوربک شلکوب كلببا كلبیا بولوا عج هدنرلقلارا كراقمرپ و رونید
 ۱ هدهنیزاکوب ربک نوزوا نوزوا یرلکدلیا جارخا كرلک الت هدرلماج هلنهح وب |

 لافنا ( لانفنالا ) رک ذیساک روثلوا هانک ندهنسن زمجان هللا لیفو روید

تف لاقب رد هنسانم۰ كلکوب هدننزو لعفت ( لئفتلاو ) هدننزو |
 | لتفثو لتفناف هل

 | هربک كلببا كلبیا نلیکوب هدنرافلارا ؛نراقمرب یغد وب هدننزو هنیفس ( ةقبتفلا ) |
 | ةلبتف لوط لاقب روید هتیلپ هدبسراف ردیلینف غارچ هکرد هنسانعم هلبذو روید
 ریقحو زیچا یک لبتف رد ئاج هلناصفو هدننزو هر ( ةلتفلا ) هتلابذ ىا جارمسلا
 لسدصاخ هلنف و اش یا ةلتف ال و البنف ٌكنع ىغا ام لاقي روئلوا قالطا هبهنسن

 رولوا هدازرط یاق هیلوصاف هکر وند هناق كرلهناد نالوا یرم كنحاغا رمس و

 هشي» ما طفرع و رولوا هدماکنح ییدلبا روهظ بونلقحروموط زونه وب و
 تای هلنف هکلتف هکیدبد یرلضعب و رد هدزیابز هد هزاصف هدو روند دشت تنحاعا

 | رونید هبهنسن یمهلوقم شع نالوا ماف هنماقم قارببنکل بویلوا قاربب ردیعج

 هنیمزو رولوایسهنسن دناز هدنرب یغاربی بویلوا یغاریب كنحاغا هشيم شعب
 بولبروب یکتابن مان نوضشا بولوا ترابع ندکدزوا رب هکرونید هنابن نالا
 | وجف یرلهناد كانیرلجاغا رعسو لس هلیرمسک كنەزمه ( لاتقالا ) هلوا رولیکوب
 هلنیتعف ( لتفلا ) ةلتف اد راص اذا رعبلاو للا لنفا لاقب : رد هنسانعم قفلق

 ولنادیمو قیجآ ندنراناپکیا هلغلوا جایوط همردشقوصو نیکربک یرلکسرید كن هقا

 لتف اهبقفرم یف ةقا لاقب رولوا یکشلکوب ندنرلنای هک ایوک رد هنسانعم قلوا
 هکسربد نالواهرزوا روکذم فصو هدننزو رجا ( لتفالا ) اهیقفف جامدنا یا

 روند 4هقا نالوا هرزوا روکذم تفص هدننزو ءارج ( هالتفلا ) رونید

 4 هقانالوا یلشیوروب یغآ بولوا سّوقم یکربنچ یرلقایا ءالتف هدندنع رلضعپ و
 تاماقموتامغن لنف رونلوا قالطا هنشوق لبلب هدننزو "داش ( لاتغلا ) رونید

 ردیدآ هدلب رب هدنسهکلوا ناتسراخط هدننزو لعج ( لتف ) ینبم هنکیدلبا
 تاناف ) لحغلإ ( روند ههبهاد و تفآ هدنزو نیجن ردهلبع كتاف ( نیلکتفلا (

 قلوا كوپلس و كشوڪ بوللنوغوب هنسن رب هلنیئعف و هلټوکس كيجو یحف
 ادا لوالاو عبارلا بابلا نم الجفو البف لجفو ىثلا لبق لاق : رد هنسسانعف

۳ ۰ 

 ج سا
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J ۱روشو یشو رونید ههنیکو دقح نالوا رعضم هدنورد هدننزو هلاقم ) ةلاغملاو  

 كنهرمهلایغا تاذ دوخاب ( لابغا ) سشیا ةلاغمو ةلئاغ مبنی لاقب رد هنسانعم

 بوروعس نالغوا هدننزو لاعتفا ( لایتغالا ) ردبسا یداو رب هدهماع هلیصف
 ظلغو نعس اذا مالغلا لاتغا لاق رد هنسانعم قلوا دنمونت

 هک ردیلباقم هربط هلئوکس كنهربه و یعف كناف (لأفلا) (« ءافلا لصف ه)

 الثم رونلوا ریبعت هغوط موي ف رحم نو هعوط روغوا راربد لاف هدرماسل
 ىب راظفل دحاو اي نادنآ نس باغ و ماس اي ندهسک رب هتسح رب

 هدریخ هشبم وب و ردا دیماو مزع هلن هنادحو و ءافش بودا عاسشسا

 هلیع كناف رولک لوف یعجج رونلوا لامعتسا هدرشو ريخ لوق ىلع ردلمعتسم
 بارعا اربز ریال یا كیلع لافال برعلا لوقنو هدننزو سافا رولک لّوفاو

 هفلا یهرمه هک رد حراش راردا عز ندلافت ی رشو ربخ یمهفئاط

 یلصا هروک هننای كحراش هک هدننژو لعاغت ( لمافتلا ) ردزناچ ید لاق هلباق
 ( لأفتلاو ) ردشغوا بلق هفلاو فیفخ هزه رد هدشنزو لعفت هکیدبا لاقت
 رد هنسانعم قموط لاف هدننزو لاعتفا ۲ ( لأتفالاو ) هدشنزو لعفت هرزوا لصا
 همدآ رب هدننزو لیعفت ( لیئفتلا ) ريطت دنم لثتفاو لافتو *یفلاب لئافن لاقب
 ( لثفلا ) هب لأفتب هلعح اذا هب هلاف لاق رد هنسانعم قهردنوط لافار قءهردحآ لاق

 باتک ( لائقلا ) هریثک یا ملا لق لحر لا رونید ed هدننزو فک

 ندقدلقاصهنسن رب هرحا قاربط هموکرب ردیمسا بعل رب صوصحم هنایبص هدننزو

 هنیرلقیفر وید رد هدکولب یفنق هنسن لوا بودیاكیوا كواب اقرب یاربط هرکص
 نم التف لبلا لتف لاقب :ردهنسانعم كکوب هدننزو لاق ( لتفلا ) راراروض

 هنسانعم كمریوج هفرط رب یزو و لوتفهو لرتف وهف هاول اذا یاشلا بابل
 یأر هللا هعدخ یدآ رب هلاوذ لتفو هفرط اذا منع ههجو لتف ناف زلمعتنم
 قو هأرنع هلازا اذا ةبأوذ لتف لاقب روئلوا هبانک ندکلیا هلازا ندنسهشیدناو
 ىعي هنعیدخ ءارو نم رود یا براغلاو ةورذلا ىف نالف نم لئش لازام لاثمالا

 ردایم-هکلیا بولخم ها رکمو دنف ینآ هکروئالوط ندندرآ هعدخو هلیح ۶
 جوړخا امهنع هلا ضر ةشئاع لأس هناربپ لا ثیدح هنمو هدا هکربد حراش

 هلهحوو هدنربسفن كنترابع براغلاو ةورذلاق لتش لاز افهیلع تباف ةرصبلا ىلا |

 ردیغلارا كنوس هلا ج روا براغو یسیرفو كر وا ۳2 ندورذ هک رز ور ۱
 ءادتنا هسک ندا دا ص كءروک رالو هبهود شکرس هکر ردوب لصا رو لثم ۱ 1

 هزرهکوب بوروا هلغطل ینرلیولو قرهبنشخوا ینوب و قردیغص یبراغو هورذ
 فیاطل اقلط: هدعب رزوک رالو اک | هلبرقنو بودا مارو سنوم هنسیدنک ||
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 هد" یانعم هلآ لابغاو البغ اهجوژ اهعماج اذا ةأرلا تابفتسا لافب رد هنسانعم
 (لیفلاو) هدنزو نیعم ( لیقلا ) الرغم راصاذا رصألا لرغتسا لافب ردفدارم
 رونبدهوئاخ نربو دوس هنفجوج نکیالماح دوخاب نکروالوا عاج هدننزو نیس
 نما دوس هددروبم تلاح هدنزو مرکم ) لبفملاو ( هدنن زو حابم ) لاغملا (

 هرس كنپغ ( ةلیفلا ) رد ذوخأم ندلايغایئات ندهلانا ل وا رونبد هفحوج |
 | هنم و رود هعارا یندلو نوناخ لماحو هعاج نالوا هدعاضرا تلاح ردا |
 هفشفش و ردبدآ عموم رب هلبغو | ةلبغلا نع ىبلا نا تمه دقل ] ثيدحلا |
 یبهسک رب هلبغو روند هفخراغد ناقج ندنذغا هدکدر.ا كنود هکرد هنسانعم |
 لب هلن لاق رود هکطیا كاله بورتوک هرب رب بوبادلآ هلا هعدخو هلبح ۲
 زوم ید وب هدننزو راثخم ( لاتخلا ) هلسنقف عموم ىلا هب بهذف هعدخ یا |

 دشونت ولناج ولئاو "يلام ناب ر یا لتفء دعاس لاق رواد هکلب نوفلوط |
 ینلتج و قبص شم راسم هنبریرب هلرمسک كنيغ ( لبغلا ) رونید هولناقولد

 | هبهشیم قص نانلوا ریبعت كوب و رونید هفلزاسو رددزنابز هدهلع روند هفلحاغا |
 ((لیغلا ) ردیدآ عنحوم رب و رد لوپغو لایغا یعج روید ههرد ولوص رهو روئید |

 | لخاد اک او تباث هدقلنامرواو هدقلزاس هدننزو ریه ( لیغتلاو ) هدننزو ث دح
 ۱ قشم راس هنیرب یرب یرلخاش هدنن زو با رحم ۲ لابغملا ( رونید هب هک نالوا ۱

 | یا لایفم :ره لاغ : هلوا كلهکلوک ویوق یلآ هکرونید هحاغا یلقادوب قیصو
 | ردهنسانعماوا لابغم جاغا هدننزو لعغت ( لیغتلا ) لالظا ةفراو نانفالا ةغتللا

 | قلوا ناوارفو روك بولاغوج یرللاع تكموف رب و الابفمراص اذا رجلا لیغت لاقب
 | رثک اذا موقلا لیغت لاقب رد هنسانعم یقلاعوح یرابدنک لوق ىلع رد هثسانعم

 یاةلبغ ةأرما لاقب رونید هئروع زوعس هدننزو هرم ( ةلبغلا ) اورثكوا مهلاوما

 لاقب رونید هرلرغصو هرلهود ىلواطو زوعس دوخای قوج هلنیتعف ( لبغلا ) ةنيمس
 یورعمهلا هم رلاوذ «دننزو نابس ( نالیغ ) ناعسوا ةرينک یا لیغرق وا لبا
 | توادعدام رب رثادهمد هدنرهنام هللا موق رب هکردیعا كمدآ رب و ردیسا كرعاش
 | هلاروم موق هشدلوا كاله ینعب هکدمریک قاربط هنیرزوک یدنک قاج هلغلوا
 | یتسیدنکیناهک ا موقرم موق نوکرب یدیشلتا نیب هدنباب كماللا تافاصمو هلاسم
 ههطاص» هاجورخ ندنیع ؛دهع هک ایوک هلرلملا موجهو دصق هنیرزواو هطاحا |
 قاربط هسنیرازوک یدنک كرد لیغای لاحم نوحما راعشا ینغیدلوا لئاقو مار ۱
 | رد ما یسهلک لاح رلیدلبا لتق بوبلبا لوبق یتضو لوا نکل یدلشاب هفجاص |
 | ناهس ( نالیغما ) ردجنم ندنالیغ لیغو ردکعد هلا جورخ ندنیع "هدهع |
 | ( ةلاقلا ) رسرلکدید یجاغا نالسیفم ندنراعشا هیداب هکرد ریس رصش هدتتزو |
 ی ج سس, سسيچج پد

 ( ةلغلاو ) ۱
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 ولتموعنو هافر هدننزورکس ( ل وغلاو) هدننزورجا (لوغالا ) تن ولت اذا ةأرلا |

 ( لیوغ ) معا یا لوغ و لوغا شیع لاق  روسذید هکلرید فبطل و مر
 اهدلو ةأرملا هعضرت نبللا فلؤم هدننزولیم ( لبغلا ) ردعضوم ر هدننزو ربیز

 هلکطا نایب هلت رابع اضیا لیغلا نبللا كلذ میسا و لماح یهو وا ینوت یه و
 ترابع نددوس ییدربو هفحوح نکیا لماح دوخاب نکرونلوا عاج نوناخ لیغ
 یغد هدارو هرزوا ینداع فلوم هکربد حراش ردو هرابع یاضتقم ارز رولوا

 رب سفت قرهلوا مسا ءادتبا یتظفل لبغ اریز ردشایا ریسفن اشوشء هزوا هحاسم

 قح لصا ردلمهم و دناز یسرابع اضبا لیغلا نيالا کد مسا و ؛رکصندکدلیا
 لماح دوخاب نانلوا عاج هدنروص ییردص»ء ردقلوا مسا و ردصم ليغ هرابع

 لاق رولوا یسهتسخ دوس دلو لوا هکرد هنسانعم كمرزما يندلو نوناځ نالوا ر
 دوس لوا و لماح یهو وا ینؤت یهو هتعضرا اذآ البغ لیغت اه دلو ةأرملا تلاغ

 هتحوز لجرلا عماصناوه لیغلا هدهرئاس تاهم او هدهبا هکهتن ردلیغ یمسا ید
 هنتا و رونید هبهجلبولط ولتا ليغ و ردرسفم هلیرابع لماح وا عضم یهو

 شلزج هرزوآ هنسن رب و هبوص ناقآ هدنزوب رب و . رونید هبولنف ولد دنمونتولط
 رایج رج هکردیتسا كيوص ناقآ ندنبد سيق یبا لبح هدهکمو روئید هبیک ج
 هب هنسن و هری قارا نیروک نیقب و رونید هبهرد یلراکیب رافآ و رارپرج زب هدنآ
 هدعحونب و ردیدآ عضوم رب هدنب رق هماع و ردیدآ موم رب هدنناپ و روئید
 هد ولو رونید هرب یلوص اقلطم و ردیدا عضوم ر هقشب و ردیدا هرد رب هدندروب

 | (لایغالاو) هبرسکكنءرمه ( ةلاغالا ) رونید هبهماج لو و رونید باغ نالوا

 كمرزما ینحوج نکیا لماح دوخان نکيا رونلوا عاج تروع هررزوا ییصا
 لیغافن فلّوم هجرك لیغلا هتفس اذا هتلیغا و اهدلو ةأرلاتلاغا لاقب رد هنسانعم

 جیععت هرزوا هموقم هربتو ید حراش بودا نایب هرزوا حورمشء هجو یتسهلک
 ردموسم ندنباب لاعفا انعم وب هدنعوجم كل وصا نالوا تسدرد نکل یدلبا

 كلذ مسا و هرابع اینا بولوا یسا دوس یلوق لیغلا ءادتبا كغلؤم ارهاظ
 اریز ردبلغا قلوا حسان لق نایغط یسهلک نبللا هنیرب عاضرالا نكيا عاضرالا

 ید یرلناونع لاغم و لیغم ردقلوا هحیوب نالوا مهفنم ندراس و ندباج
 قیص و روڪ یرلخاش و كرب كحاغا لایغا و رد دبّوم ییغیدلوا نددبم

 لاقب : رد هنسانعم قلوا كلهکلوک وبوف هلفلوا قشمراص هنیرب یری و
 رب ناویح یسهلوقم نویق و ی و رک ذیساک الایغم راص اذا رجلا لیغا
 : ةنسلا ىف تا اذا منغلا تایغا لاقب رد هنسانعم كمربو لود _هعفد یا هدهنس |

 قفلوا عاج نکیآ لماح دوخای نکررنما قجوچ تروع ( لابغتسالا ) نیت |
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 | تروس لکشتع هلا هلوهم لاکشا هنیزوک 4سلبا ادب تشحو و مهو بوئلو
 اعرمش یدوجو كن,هفلاطنج هجرکو ردپلعف كنهمهاو یفبقح ردبا لیخ هبیرغ

 كنسهکلوا یبامور و ردرلعون ندراربشا و طلست هرزوا ییفحلوف نکل ردنبا |
 نا ردندنعو لوغ هروک هنبررللف سضش یرلکدتبا رییعت و داج هدنرطق شعب |
 | 4براودنک هثیبخ خاورا هرزوا یرلاونف یناصسح نیدلا دعس و دوعسلاوا و لاک |
 هرارادم یک رلیدنک بودا فرصت و لوخد هبهثیبغ داسحا نالوا ینبسانم "

 یاوانف ید یسهراچ كنعفد و رلزمهلوا طلسم هناعا لها نکل راردبا رارمشا
 لاوغا یمج كلوب هنسانعم هبح رواد هلالپ لوغ و یتا ردحورمشم هدهروکم

 روند همولا و رونلوا رببعت وداج هکر ونبد هنس هرحاس كن مهفناط نحو رد |

 ۲ ردا لكا نالا هکرونید هاطبش سلج ر و رددآ منصوم ر و هتسانعم هینم |

 ارش طبات ینح رایدلیب بوروک ین آ هدهبداب برع شعب هکرد رواج رب وب لوق ىلع |

 نولتم هلباهفلتخم لاکشا و ناولا لوغو ردشلبا لنق ینآ هسک نالوا بقلم هلببقل
 اقلطم دوخاب روئلوا قالطا هنسهفئاط نج یملبواو هرارحاس نالوا لکشتمو "
 | ( لئاوفلا ) .ردزناج هدهلثیصف كنيغ هدانفم و روند "هثیش نالوا لقع ليم ۱

 یهاودلایا لئاوغلا مینیاصا لاق رونلوا قالطا هبیهاود و تاغآ ردیعجج كنها |

 نایرج هفل یبوص ندنآ هکرونبد هنسهنخر و هنکدک كنموح ضوحلا لا و ۱

 | ردنوجما هغلابم ءات رولوا تفص هنسهلک لوغ نوا هیهاد دیکأت هلاغو ردبا |
 هردابم هدسننزو هلعافم ( ةلواغملا ) ارکتم ایهاد اما یا ةلاغ الوغ ینا لاق |
 هلا هلدابم حاصع مججرتم ردابا یا ةحاح لوانا تنك لوقت ردهنسانعم هقناسمو |
 رسلا ىف ":ردابلا ةلوافلا هدها تح شعا طلغ یصخحت ارهاظ هلکلا ناب |

 | شعب هدننزو ربنم ( لوغلا ) ردموسرم هلبترابع دعبلا یا لوفلا نم هلصسا و
 | یجعاف رولوا هدنلزنم فالغ اکا یعصاق هکرونید هبولما رومد نالیروکک هرلیصماق |
 هنوک رب هدنزرط هل ینغب لعشم و رلردبا حرج و عطق بوروا هلکنآ هلیئروص |
 لاینپ هدیکرت و كسلب هدیسراف هکوب رولوا هجوزوا و هجا ندالاب هکرونید هتلآ .
 | هنوکرب یلهسکا لوغم شعبلادنع و روند هنر نوزوا و رلردبا ریبعت شيشو |

 | ریبعت هببنج كرابرع هکر دقحهلوا یراکدبد هدروک هدیکرت هکرونید هعمق هرجا |
 راردیا لاعا نامه هلالایتغا رارونللوق رلکانف یتلآ و ردندعسف وب ید یرلکدتبا |

 | كاله كاج هکر ولوا تلآ مسا ندلوغ كلذک لوقم و ردیعما لحر رب لوغمو |
 | راس هکابوکقبس تاذیا لوغم تاذ سرف لاقب هنم و رونلواقالطا ههنسن ندبا |

 | كنواینکا عونرب هببشهناغوج هدننزو نالوخ (نالوغلا) ردیالابتغا هللاقبس هرلتا
 | تلوغت لاقب ردهنسانعم نولت هدننزو لعفت ( لوغتلا ) ردیدآ عضومرب و ردیسا |
 سس سو وه جو ته

 ةأرملا
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 رونلواقالطایخد اکا هلغلوا هدنئیه وب یسهشوک كنهطوا تح نوسلوا قلوک ارق
 راپنمرا هکردقح هلوا یرباتق هزبس وب رونلوا لکا و ج هکر دیتا هزبس عون ربو
 ردهنسانعم قلالوب هدننزو لعفت ( لمغتلا ) ردبرلدید راپ یلکولس و يراپخ
 ( لولا ) ردعضوم رب هدننزو یر ( ىلغ ) عسب واذا " ىلا لمغت لاقب
 ( لوبنغلا ) . لماخیا لوهغم لجر لا رونلوا قالطا همدآ نالوا ناشن و مان یب
 ناشنو مان یب هدننزو لدنح هلا هبقوف يا لتنغلا ردیدآ شوق رب هدننزو روبز ۱

 ردیسهبنک كنالترمص ( لتنغ ما ) لماخ یا لتنغ لحر لاقب رونید همدآ نالوا ۱

 رولک لحانغ یعج رونید هروناج يرلکدید قلوق هرق هدننزو ذغنق ( لصغلا ) 1

 كنيغ ( یالدنغلا) ردمولعم ان یتقبقح ردروناج رب هدننزو روبنز ( لوجغلا )
 نيالا a یا یالدنغ لحر لاقت زونید همدا ولشاب یربا هلی كلاد و ۱

 هکلها اذا الوغ هلوغب هلاغ لا رد هنسانعم كلا كاله هدننزو لوق ( لوغلا ) ۱

 نم هذخا اذا هلاغ لاقب رد هنسانعم كلبا ذخا یناهکا یبهسک رب اپ یهنسن رب و
 هغلشوخرسو عادصلایا لوغلا هذخالاقب رونید هنسيرغاشاب لوغ و ردب ۸ ثیح 1

 : لاقب رد هنسانعم هزاغم دعب و رکیلا یا لوغلا هذغاف رجلا برش لاقب رونید

 لوغ كبلع هللا نوه لاقي رد هنسانعم تقشم و مر و دعب یا لوغ باذ ا

 قوح و روند هنغلحافا زومور رود هر قلا قربوا و هنفشم یارفسلا اذه

 ردعصوم هفشبپ رب هلل اهر وسکم ءار ماجرلالوغ و ردبدآ عنضوم رب و رونید هغاربط

 هكلها اذا هلاتغا لاقب رد هنسانعم كليا كاله یخدوب هدننزو لاعتفا ( لايتغالا ) |

 یا لوغلا ف عقو لاقب رونید هبهنسن نالوا كاله ببس هلی كنيغ ( لوغلا )
 هتاصا لاقب رونید +هیهاد و تفآو ةكله هتكلها یا لوغ هتلاغ لا و ةکلهلا
 یر هناسنا هلا لکش شعب هدناباب ابنت هکرد هنسانعم ةالعسو ةيهادلا یا لوغلا
 زولجوق هدیکرت رونبد هنسهفلاط نج سنح ر ندبا بعالت و لالنصا بولوا

 هیابنلا ف و حراشلا لاق هلبرسک كنبغ رولک نالبغ و لاوغا یعج رونلوا ريبعت
 رب ندنیطایش و نج لوغ هکیدید ربا نا [ رفصالو لوغال ] ثيدحلا ق و
 ن ولتم هلا هفلتخم روص هناسنا هدنابای ابنت لوغ هکراردپا عز برع ردسنج
 هیلع ما ارخف یندوجو كلوب ردبا كالها و لالضا ندلوب بولوا رم قرهلوا
 روص هکلب بوبلوا لوغ نیع نالوا نم هکیدید رلطعب و یدلیا ین مالسلا
 ټلوغت اذا ] وبشا تح رلیدلیا فن طلت هناسنا قرهلوا لکشتم هلبا هفلتخم

 یبینا لوق ینیدح [ یلاعسلا نكلو لوغالو ] ینییدح [ ناذالب اوردابف نالیغلا
 قولخم ندبهش نالوا طقابیس نداعس لوغ و ردبا نایب ید فلوم هکهتن رددیوم |
 هدلوپ دوخای هدلجم انت رب هدراهصک مدآ ر اعقاو هکیدلاف رد روهشم نوا قلوا |

 نر
 تستی
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 | یدرفم كوب ردپساقورعم تاب عولرپ و رد لیلغ و لاف یدرفم رونبد هرلهرد
 یراجوا ؛لراهفلح لوف ىلع روئید هرلهرز هدننزو لئالح ( لاالفلا ) رد لا

 هرز هکر ونبد هنیرلکلموک هرز دوخاب روئید هئیجرب كحهدبا لسو بوردشواف
 هدننزو همان ( ةلالفلا و ) ههنپتصف ( للفلا ) رد هلبلغ یدرفم رولبک ندننلآ
 | هبقب بویغاص هجوبا ینرلدع ردیمسا شرم رب صوص هنسف یو نوبق |
 ردغاط رب هدنسنحاو نیر هدننزو ده ده ( لفلغ ) رولوا تداح ندنکرت |

 | هدننزو لتخم ( لتفلا ) رد هدلپ رب ندهعارخ دالب هدننزو طبالع ( لئالغ )
 لنغم انا لوقن ردلینسم هنسانعم دنموزرآ و قانشم و روئید هیسک هنشت زسوص |
 | فیلکنقمارف هلغ نوحا یدنک هسکرب همدآرب ( لالغثسالا ) قاتشم یا هبلا |
 | هلغ ندنعفوم هلغ و هبلع لغب نا هغلک اذا هدبع لغثسا لاق رد هنسانعم كما "

 | روبص ( لولغلا ) اهنلغ ذخا اذا تالغتسلا لغتسا لاقب رد هنسانعم قلآ |
 من لاقب رونید هماعط نالوا لخاد هفوج نیزسکشیچ یک موفلطا ةحار هدننزو "

 | كيمو یعف كنيغ ( لعفلا ) هفوح هلخدب یذلا ماعطلاوه و اذه حشلا لولغ

 | یون لوق ىلع كلبا ا داسفا نکردیا تغابد ییرد قعهنلوا تغابد هلیتوکس |
 | هلکتشوک بودبا نفعت دوخا قصب هبهنشابا نوجا قلغاط بویروج کوب و |
 بابلا نم الغ مدالا لمع لاقب رد هنسانعم كعوک هموق نوا قفلو ناسآ یون |

 | فتثیف یخرتسیف لمرلا یف هنفدوا هفوس حشی ةغ ىف هافحوا هدفا اذا لوالا ر

 | قمرصاب بونروا ینغروق امرخ نوجاكلنآ كاردا بولوب جن كياچ كلذك هرعش "
 | نوجا كقلرت یمدارب و هاذا مسبلا لغ لاقب رد هنسسانعم كعوک هرب دوخای |
 ۱ حالصا یهنسن رب و قرعبل هاطغاذا انالف ل لاق رد هنسانعم تعروب بوت روا |

 | هنیرزوا كنبربیرب ینرامقلاس مزوا و هحلصا اذا *یشلا لغ لاقب رد هنسانعم كلتا |

 رلتواو ضعب ىلع هضعب دضناذا بنعلا لغ لاقب رد هنسانعم تكمزرید بودا فتسا

 | پکراذا تابنلا لمن لاقب رد هتسانعم كعثکب هنیرزوا كنيرب یرب ندنکنروک |
 لغ نانلوا رکذ هدننزو لاعفنا ( لامغنالا ) ردیدآ عضوم رب لغ و اضعب هضعب |

 | هلنیتصف ( لمغلا ) لمفناف مدالا لغ لاقب ردعواطم یالتخالالع ندنسانعم مدا |

 | لاق رد هنسانعم قمزآ بولیقص هراب یشان ندنترثک هرزوا یرب یرب كنيقراص |
 ربما ( ليلا ) رثابلا بکارتنم ینعی دسف اذا عبارلا بابلا نم الغ حرا لغ

 روسز ( لولمغلا ) رونید هنتوا قجادغب شع هدننسوا كنير یر هدننزو |

 هکرونید هبهرد یدازوا نوزوا هجزآیضرع لوقیع رونید هبءهرد یتلجاغا هدننزو |
 اقلطمو رونید هبهب ثكسکوب و هلوا یتلتج بولیراص E یرلتوا و یرلحاغا |
 رکو دولب رکو یتلاخا كرک هلوا رقم و نم هکرونید هبه رونید هبهتسن مت و پوط |



 باوئاو لخداذا ةف لف لا رولوا مزال هنسانعن قلوا لشاداو هلخدا اذا لوألا
 نهد هنبراید كجاص و اهسلاذا ةلالغلا لغ لاق رد هنسانعم كيك هلالغ ندنتلا
 هلخدا اذا ةسأریف نهدلا لغ لاقب رد هنسانعم كعزدشوبوا بور دشقوص بیط و
 هرب لغ لاقب رد هنسانعم قعاص ندناوص تمسیرمصب كمذآ رب و هرعش لوصا یف

 لغ لاق رد هنسانعم كمك بوقآ وص ندنفلارا رلحاغا و باوصلا نع داحاذا
 كئروع هلغلوا كوي كب یرکذ كمدآ ندیا عاج و ابف یرحااذا راعشالا نيب ءالا

 الا نوکیالو ىنعي اهاشح اذا ةأرملا لغ لاق رد هنسانعم قماقبط ولطبط ینحرف
 االف لغ لاق رد هنسانعم كمروک هلالرومد هنلا اپ هنو كمدآ رب و منم نم

 لغو لا رد اعد دب یرللوق لغو لا هلام رلبرع و لغلا هدبوا هقنع ف عضواذا
 بولوا هناوید لغ و هنلوا عفد بولبقاق ندنسافق لا رد رللوه *یضام یراهلک
 ( ةلغلغلا ) ردترابع ندنسفنیظفل ام هدارو و ردکعد هلرو هلال و قوط هننوب
 زبت زن و" لخدا اذا هیف لغلغ لاش. رد هنتسانعم كا لاخدا هدننزو هحارحد
 هکردب رللوب غاط هجن هلغلغ و عرسا اذا لحرلا لغلغ لاقب رد هنسانعم كروب

 ( للفتلاو ) هدننزو لاعفنا ( لالغنالا ) ردیدآ عموم ر و رارولک وربندنایر لج
 ثمریک بولپقوص هنجما كنهنسن رب هدننزو لزلزت ( لغلغتلا و ) هدننزو لعفت
 للغت لاق رد هنسانعم كغروس هيلاغ لغلغت و للغت و هبف لغنا لاقب رد هنسانعم

 لغلغت لاق رد هنسانعم كروب زيت زيت لغلغت و اب بیطت اذا لغلغت و هیلاغلاب
 رد هنسانعم كمروس هبلاغ هیسک رب هدننزو لیعفت ( لیلغتلا ) عرسا اذا لحرلا
 كنيغ ( ةلغلا و ) هدننزو هانک ( ةلالغلا ) اپ هبیط اذا ةيلاغلاب هللغ لای

 یراتنا و نوبیز هکرونید هسابل نت یرلکدیک ندنتلآ كلتسوا و ناتفق هلبض
 راعشوه و ةلغ و ةلالغ ىف ةنالف تزرب لاق ردیسهلوقم یکلموک هرزو كاسا و
 نوجا كمروک كوي كرلبراق هکرد هنسانعم هماظع ةلالغ و بوثلا تحت سلپ

 بوردشوافینرلحوایکیا كنهفلحرومد و رد همون یراقدنلغب هنبرلصق ندنتلا سابل
 هننویب نونجم و سوبح هلم” كنيغ ( لغلا ) رونید هنیچرپ كجهدبا لصو
 كنيغ ( ةلغلا ) رد لالغا یعج رونید ی رومد یرلطدروکک هنلا و
 . لخد كنهنسن رب رولوا مسا و یدنلوا رکذ 4 رد هام قمهصوص هارصف

 ضرا داف و مالغ ی رونلوا ریبعت لوصح کروند هنئالصاح و
 رحا و راد ءارک نم لخ دلاوه و هتلغ ذخا لاق ردنرابع ندنالصاح یسهلوقم"

 لسم هرهش رز ندرهش رب هدننزو هحرحدم ( ةلغلغملا ) ضرا ةدناف و مالغ
 دلب ىلادلب نم هلوحم یا ةلغلغم هلاسر لا رونلوا قالطا ههلاسر نالوا لوم و | "

 .روقجو نیرد لوقلع هنبراتبنم كنجاغا هشيم مان ملط هلي كنيغ ( نالفلا ) |[
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 لغ و الف لوهجلالع لجرلا لغ لاقب هنسسانعم ثنوک یسرجیا ندقلزسوص
 | دیدشت ( لافلا ) لتفم و لولفم و لبلغ وهف هفوح ینرتحاوا دنشاوا شطعاذا
 لافربعبلاش ردلدبلآ هاب روید هود زسوص هدننزو نالع ( نالغلاو ) هلمال

 رد هنسانعم یلاف زسوص كب هود هلبصف كنیغ ( ةلفلا ) ناشطع یا نالغ و
 لاسعتفا ( لالنغالا ) ادیدش شطع اذا عبارلا بابلا نم ةلغ ربعبلا لغ لاقب ]

 ر و لغ ینعع ریعبلا لنغا لاقب رد هنسانعم یمهصوص كب هود یخد وب هدننزو |
 هنسانعم كمما و اب بیطناذا ةيلاغلاب لتغا لاقب رد هنسانعم كروس هبلاغ هسک |

 رد هنسانعم تیک شد بو رب ندشلآ باس و هتب مشاذا بارشلا تاتغا لوقت رد

 شضیم ییدید هلالغ و للغ هرلنویق و بایثلا س هنسسنلاذا بوئلا تلتغا لوقت

 (ليلغلا) رکذپساک ةلالغلا و للغلا هتذخا اذا 0 تاتغا لاقب رد هنسانعم قمارغوا |
 هب هنیکو دغح نالوا رمضم هدىلق و یدنلوا رکذ هکر رونبد هفل س وص هدنن زو لبلع ۱

 هکرونید هنکدرکج امرخ ینشراف هللا هجنوب و رکذیساک رولوا ردصم و روتید |
 هننرارح هسسان و هودنا و نزحو قشع نالوا ریکیاج هدنورد و رارریو هبهفا |
 هلرسك كنيغ ( لغلا ) نزحلاو بلا ةرارح یا لیلغ هبلق ىف لاقب رونید |

 یا لیلغ و لغ هلهبلق لاقب رونید هبهنیک نالوا رعضم هدنورد یک لبلغ ید و |
 ردهنسانعم قلغب نیکو قلوا رادنیک هیسکرب ینورد كمدآ رب رولوا ردصم و دقح |

 كنءرمه ( لالغالا ) نف و دقح اذا ىناثلا بابلانم الیلغ و الغ هردص لغ لاق |

 بوپمردناق هحوبا یبهود و ناخاذا لحرلا لغالاقب رد هنسانعم كلا ت تاک را

 لبالا تلغ دقو ورت إلف ايبقس ءاسا اذا لبالا لغا لاقب رد هنسانعم قموق زنسوص ۱

 ینزا رب هدبرد بویمربص یک یکرک یتغاب و ینتا نکرزوب ییرد باصق و رکذاک |
 ىف محشلا و معلا شعب ذخا اذا دلجلا ىف رزاجلا لغا لاقب رد هنسانعم قموقیلآ

 ردهنسانعم قمهصوص كب یرلنوبق كمدآرب و دلجلاب اقزتلم هضعب كرت و ینعب خللا
 بكمروت تاب یرلکدید ن الغ هرد و تشطع یا هعنغ تلتغا اذا نالف لغا لاق

 كعشربا یلوصحم و الغ كمدآ رب و نالغلا تبنا اذا یداولا لغا لاق رد هتسانعم |

 قمب ړل دش هکید هکید هبهنسن رب و مهلغ غلباذا موقلا لغا لاقب "رد هنسانعم |
 رد هنسانعم تكمربو لوصحم الرت و رظنلا د دش اذا رمصبلا لغا لاق رد هتسانعم

 ۱ هتنایخ یمدآ رب و ردشلیا رارکت ینو فلوم ةلغلا تطعا اذا عایضلا تلغا لاقب

 هبسن اذا انالف  لغا لاقب ردنرابع ندکعد ردنباخ نالف هکرد هنسانعم كلنا تبسن
 ضعبلا دنعو كليا تنابخ افلطم هدننزو دوعق ( لولغلا ) هنایخا و لزلغلا ىلا |

 صاخوهوا ناخاذا لوالا بابلا نم الولغ لحرلا لغ لا ردصوصخم هنلام تینغ "
 بابلانم الغ ىلا ق هلغ لاعب .ردهنسانعم كلبالاخدا هلیعف كنيغ ( لغلا ) “قلاب

 دشت _ ج
 لوالا
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 دصق نم هدننزو لمت ( لقفللا و ) هرو لات ۲( قا ) رد تا 1
 : (لیفغتلا) لففلادعتاذا لفغت و لحرلا لفاغت لاق رد هنسانعم كمروتسوک تلغغ
 نکیا هدنلاع یدنک ربخب و لفاغ بویلوا مهم هلا هنسن رب مدار هدننزو لیعفت

 ریبعت قمهلوآ لفاغ و كفللفاغ هکرد هنسانعم قمتوط اي قمراو هنبرزوا ةلفغلاىلع
 رد هنتسانعم كليا رتس و "ینب ییعب ال لفاغ وه و هافک اذا انالف لفغ لاق روئلوا

 رونبد همدآ هرې ندننطف و دشر هدننزو مظعم ( لفغلا ) هرتساذا هلفغ لاقي

 هدشنزو روبص ( لوفغلا ) ردپسا لحر رب و هل ةنطف ال یا لفغم لحر لاقت
 لاقب هلوا رربما_هسرما ندیدنک بولک یسیرواپ كيک هکرونید هبهقا هلا و نو
 لوسا یزبخ کرو د هيسک لوش س كن ( لفغلا ) ءاهلب یا لوفغ ةقان

 اذا لفغ لحر لاقب هلوا رارب ه رش ه و هربخ هل ینعپ هبغوا زارثحا ندن مش و
 راسو هلوبو هنفوا راغ نابلوا یمالع و ناشن و ه رش یشخمال و هربخ یجربال ناک
 روند هبهب اد نایلوا یساغم و روند هضرا نایلوا ینراع راو روند هبهنس

 نابلوا فرشو بسح و رولوا لب هکرونبد هنقوا راغ نایلوا یمارغ و ببصنو
 مولعم ان یرعاش و هلبسحال یا لفغ لحر لاقب روند همدا دوجوب و لماخ

 لبالا رابوا رونید هنبرلیو كنهود و روند هلوهح عاش و" رونید هرعش نالوا
 نقذ هللا قادود تلآ هکر د هنسانعم هقفنع هدننزو هلحرم ( ةلففلا ) هتسانعم

 هلینناج یکیا كن آ یشان ندنمه و یزهوع روند .هرللق پوط نالوا عمت هدنشب

 ةلشنلا و ةلغغملاب كيلع لاقف اط وک الغز زا و هدهباپن هکر د چ یدلبا ریست

 هلغلوا لحم تلغغ لای ءوضو ارز ردنیم هلا هقفنع هلفغم هدنربشت كشدح

 دبع ( لفاغ ) ردلع ناروط متاخ هدنفمرپ هچرس هلشنمو رلیدلیا يما هلطایتحا
 لفاغو ردیدآ عطوم رب و ردیعما ی دج كنیرلترضح هنع هللا یضر دوعسم نب هل

 رد نطب رب ندبسع هدننزو هنیهج ( هلیفغ ) رد هلهاص نب عرق ردارب رخص نب
 هعیر طساف ن ةليغغ و ردندنلاجر سن كنس هلیبق نوکبی فوع نب ةلیفغ و
 لفغم نب بیبهو رد هب ودعلا جیوعلا نب هللا دبع نب ماع تن ةلیفغ و ردندنلاجر

 ولتغافر و ءافر قوج و لوب هلنیتصف ( لغغلا ( ردندباععا رد هدننزو نسح هک

 شیعلانم لفغ فوه لاقب نوجهدلوا تلفغ ثعاب روئلوا قالطا هکلربد و هلام
 . هکلیفغ نب لماکو ردنطب رب هدننزو مو ( لففلاونب ) عساو غیفر ریثک یا

 ( للغلاو ) هلی هنرلنیغ ( ةلغلا و ) ( لغلا ) ربت دم رد هدنزو ريبز

 ردقلزسښوص كب هکرو: د هنتدش لوقیع هغلزسوص هدننزو ززا (لیلغلاو) هلنیتعف
 ليلغلاوللغلا و ةلغلاو لغلا هذخالاق روند هنس وكب وناي كف وج ندقلز وص دوخناپ

 دوخاب قمهصوص رولوا ردصم هلغ و لغ و قوا ةرارح وا هت دشوا شطع یا
e aحس ________________  

( 



 Ran. BEARER يا یک ——

 رددراوقرهلوا فسو هدنب داحا هه نح ردیسهساخ تفس نامه كنيسف لام اغطا

 ردردابشانعم وب و ردحرصم هدننبدح [ لالا نابفطک انابغط لعلنا | وبشا هلی زا
 | یا ادلا لطابغ میت رطبا لاق ثرح ردسشلبا جیرمهن ساسا بحاس یل وب و

 | هلطیغ و یبثا رولوا ربسف فطع یلوف ابیدلا عنو كفلؤم سب هفدارتلا اهممن "

 | تعاجو روید هنفلحاغا نیفلیاو رونید هفاجاغا روکیقلنج شعشهراص هنیرب یر |
 هبیدک هدننزو ردح ( لطبفلا ) روئید هکنياو هکیکولدوسو رونید هبیناسسنا

 ۱ شاوکح هکردنامز لوش لس قلخوف یصذلا لطبغو هنسانعم ر ونس روئید |
 هنسح رد تاسالفو ید کیا ندنفرط برغم هدکدلک هب هحرد لوا ندقرشم ۱

 هدضسل شعب رولوا تقو ببرف هنرمشع ندسن عولط كرابن هکرولوا هدننلیه
 بیرف هاوز هکرولوا یکشلک هنسهجرد كنتقوبوا هلفلوا موس هلبناونع رېظ |
 ىلا لطبغ ىف ءاج لاقب رولوا نامز قیام كفلشوف هروک اکوب رولوا نامز |
 رهظلا وا رمصعلا تفو اجرفمنم ابنلیهک اهقرمش» نم سعثلا نوک: ثيح وهو |
 هدنسوصخ تنو مشحو لام مدآ رب هدننزو هحرحد هللاط مء دقن ( ًةلبطفلا ) ۱

 هیشحو هلام ف .عست | اذا لحرلا لیطغ لاقب رد هنسانعم قلوا هرزوا تعسوو ءافر |

 ىف هئراسج لعج اذا لجرلا لیطغ لاقب رد هنسانعم قماص بولآ رفص و
 | زد هنتسانعم قلاط هیدرقال كرمديا هطاعش هلا زاوآ دشلب سان و رقبلا |

 كنیغ ( ةلاطوفلا ) میناوسا تمفترا و ثيدحملا ىف اوضافا اذا موقنا لیطغ لاق |
 | تاقتاق هنسن ر هدننزو لالبضخا ( لالیطغالا ) روید هرازنج و هیدحعاب هلیعح |

 مکارټم باح” و یکرح جاوما رد هنسانعم كکوج بویشکنب هنبرزوا كن یر ]

 ر هدنزو لوم هل اف ( لوفغلا ) اضشب هضصعب بکراذا "یملا لاتغا لاق يک |

 هنع لغغ لاب رد هنسانعم كلنا رنو وهس یئان ندظقن و ظفح تاق ییهنسن |
 | لوفغ هلرمک كنءهمه ( لاغغالا ) هنع یهسو هکرت اذا لو الا بابلا نم الوفغ |
 الفاغراص لجرلا لفغ هکیدید رلطعب و هنع لفغ یتعع هلغغا لاقب رد هتسانعم |

 | لقع فلوم رد هنسانع. هبلع هنلغغ لص و هلفغا و هنع لفغ و رد هنسانعم |
 ] باوصو ضرعت هیرهوح نوضکیذلبا تب یترابع كنع هلقعاام هدنس هدام ۱

 | هنحون قاریس یدلبا تب ینآ هداروب و بود ردقلوا هدنناونع هلفغاام نالوا
 ییء لفاغب سالدز هبطاخم ممکتم النم رد ین م هقباسد مالک رب روب مالک هروک |

 وب هک هلوا شعد لا دقفت ینعب اش رظنا كنع هلفغاام لب ید بطاخم بوبد

 سب رولوا كعد رذلکد لفاث ندنس دز قیقحایع ردتو هیشو كش هدباب
 | ( ةفغغلا ) رظنیلف ردشالا فذح ینسهلک رظنا نوحا ماقها دوخاب تقو قبض
 ۱ باغ ردعا هل كنرغ ( نالغفلاو ) هانیه ( لفنلا و ) هد تازو هر
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 روضنلوا لامعتسا ید هدناسنا وب و مقلب الو بارتضلا رثکی وا بارضلا ربشک |
 كنيغ ( لسغ ) روسنلوا قالطا هرلیداو هجن هدهماع هلیعف كيم ( لسافلا )
 ( لس ) ردرخآ عضومرپ ( لس تاذ ) ردعضومرپ هدنراید دسایب هیرسک
 اک | هلغلوا وص رب هدنآ ردعضوء رب هدنفرط غاص تلح ما ءارپ«» هلم كنيغ
 ءاجاصوصخم هنسهلیبق یط هلا لح مان ءاجت هلا ( هلسغ ) رارد ید هاسغ
 صج هدننزو هل وثق ) هل وسغلا ( ردیدآ تغاط رب هد هل رلغاط مات نیس و

 ردیسا هناّبج رب ءدهندم هدننزو هلزنم ( ةلسلا ) رددآ هرق رب هدنرق

 ردیسهبنک لدروق هلرسک كسنیغ ( هلسغوا ) راردبا لغ باوا هدنآ
 لاق ردهنسانعم قعثآ قوج هینید ناوبح کاکرا هلیرسک كنهمه ( لاسغالا )
 هکردنوا عون رب هلسیهف كنيغ ( لیوسغلا ) بارضلا رثک | اذا لعفلا لسا

 ییوص هدننزو هحرحد هللا هلمهم نیس ( هلبسفلا ) رولوا هدرارب قاروج
 نیش ( لفشغلا ) هر“وث اذا ءالا لبسغ لاش رد هنسانعم قمرواص بود زالط

 لالیضخا هلاهمجعم داض ( لالبضغالا ) روید هلت هدننزو رفعح هلاهمچ |

 لاقب ردهنسانعم قتلوا نوارف و روک یرلخاشو كرب كحاغا هکردیفدارم و هدنزو
 كوك هلنوکس كناطو یصف كنيغ ( لطفلا ) تلاضخا اذا ةرهثلا تلاضغا
 انموب ءاعلا تلطغ لاقب رد هنسانعم كعرو تلظ یاوه بوالسبق دواب یزوب
 لطغ هلرمسک كنهرمه ( لاطغالا ) ابنحد قبطا اذا لوالا بالا نم الط اذه

 وك ارق كب هعک هلنیتعف ( لطغلا ) تلطغ ىنعم ءاعسلا تاطغا لاقب ردهنسانعم
 هنلظ تسبتلا اذا عبارلا بابلا نم الطغ لبللا لطغ لاقب رد هنسانعم قلوا

 هلرکسع و رونید هتلظ یال شوط یفرط ره هدننزو روفیط ( لوطیغلا )

 هلیعف كنیغ ( ةلطبغلا ) رونبدهفلوک ارقو رونبد هنیرادایرفو ویرغویلفچقشراف
 برش و لک | نالوا هلشیاسآ و نما و ردفدارم هدربخا یانعم یا هلا لوطیغ

 نم الب حرف و برمش و لک | یا ةلطيغ ىف وه لاش رونید هرورس و حرف و
 ليللاةلطبغو ساعنلا ةبلغ یا ةلطيغلا یتذخا لوقت رونید هفعصاب وقبوا یزوکو |
 هداوس جاحتلا یا لبللا ةلطیغ ترکتعا لاقب ردنرابع ندککوج ینلوک ارق هک
 نایغط هکردلعاف مسا نداغطا یسهلک یفط» هکرید حراش رونید هبیغطم لامو

 و مارم هداروب ردکعد لام نالوا نایغطو رطب ثعاب هنبحاص عب یجریدتیا
 لام هلکغد هنسمعاب كنسهلوقم رغص هکرد دوپ ندنسهدام قط هکلب ردلکد ۱

 ءآ رف ماما و و رولوا كعد لام یجعرعاب یسهلوقم سوماجو زوکوا یغطم
 ینطلالاایا ةلطیغ هل لاقب رونلوا قالطا هبایئد میعن هلطیغو ردلوقنم ندموحرم |
 ارز روئلوا نظ جرا ندنربرحت كحراش كلبا لج هئابفط هداروب هکرید مجرتم |
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 ۱ لاعتفا ( لاسنغالا ) رود ەر كحدبا لسف لسننم هکربډ حراش روند هر

 لستغا لاقب رونلوا ریبعت ینغافب ابو وب هک رد هنسانعم قمهقباب یندب هدننزو
 یک کرک هکر دلمعتسم هنسانعم كمنروس بیط هلدب نوت و هئدب لسغ اذا 0
 | لسنغا لاقب روئلوا ریبعت یدج هغای ردنرابع ندکنروس هلهجو ردبا عشرت
 سرفلا لسنفا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلرت یک کرک تآ و عضتن اذا بیطلا
 | ردمولعیمرمش لس رونبد هفغاقبپ بولوپ ردم-البع*كنیغ ( لسغلا ) قمع اذا
 | قحهنلوا لکا رونبد بوس ینح,هللوا لاسنغا لسغ و اذک هنعرف لسفلا هنم و
 ۱ لسفلا ) هب لستفی ءام یا السغ هاتیکس لوفت یک یرلکدید لکا هبهنسن

 | روت ( لوضلاو ) ورو روبص ( لوضتلاو ) هیرسک كرف ( ةضلاو
 هنس هلبسیدنک ینه بیمطخ و روند هبوس قحهنلوا لاستغا هدرلنوب هدننزو "

 وب ردپرانویاس كبامعا هکرونید هنسهلوقم ناغوج و هنکیج مناخ كجدیا لس
 ٌكحهنبروس و هببط افلطم هلیرمسک كنيغ هلسغو رونلوا قالطا هدهنویاس هلنهج |
 هنبراچاس نوعا ینغشموب نکرارط ینرلجاس ناوسن و رونلوا قالطا هنهد |
 شاب هلک كرلنیغ كلذک هلسغ و لس و رونبد هنسهوقم رییع یرلقدجاص |

 روماچنانلوا ریبعن لک و ناغوج و یعچ مناخ و نیسم رونید هبهنسن یرلقداقباب
 هن راچاص ناوسن بودیا بیکرت هلببط شعب هک رونید هنغاربب نیسو یک
 شهاب ايو روید هبوص قیجاقنای هنسن هدنزو همان ( ةلاسفلا ) رارونیروس

 هنسهوقم بول نالوا لوسفم و رونلوا رییعت یدنفبای هکر ونید هنیوص كتهنسن
 هنسهلوقم بو نالوا لوسفم ید وب هلرسک كنيغ ( نیلسغلا ) رونید
 هک رونید هباکرچ ندا نالیس ندنرایرد نکرولوا قرتح كمنهج لها و رونید |
 لبسي ام وه و [ نیلسغ نم الا ماعطال و ] یلاعت لاق رد هدشلزنم ىدنقاي |

 ردندآ لرجش رب ب هدن4جو رونبد هب هنسن هلانمرکو ی ہا كب و رانلا لها دولح نم ۱

 (لسفلا ) ردنمضتم یبهفلابم ژدهاز نونو ءای ردهدننزو نیلعف هروک هنناب كحراش "
 یک قیرا و ساط رونید هنلآ قحهنلوا لسغ هنسن هلیسیدنک هدننزو رهنم

 لسغ لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا عاج قوچ هدننزو لیعفت ( لیسفتلا ) |
 غابسا رد هنسانعم كلبا هفلابم هدنصوصخ انععا لس و اریثک اهعماج اذا ةأرلا |
 هلرمسک كنيغ ( لسفلا ) هلسغ ىف غلاب اذا ءاطعالا لسغ لاقب یک ءوض و |

 هاي كنيغ ( ةلسغلاو ) هدننزو ريما ( لیسفلاو ) هدننزو درم ( لسغلاو )
 هبیشید هدننزو تیکس ( لیسغلاو ) هدننزو وربنم ( لسفلاو ) هدننزو هرم |

 زا .هبک بوشآ قوچ لوق ىلع روند هبهود روغوب و هنآ رفیا یجشآ قوج
 ىا لیسغ و لسغم و ةلسغ و لیس و لس و لسغ لحت .لاق روند هتالوا |
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 هباتفا هعشچ ىنعب سمألانيع هدندنع راضعب و رونلوا قالطا هدنماکنه یعافترا
 سعشلا یا ةلازغلا تعلط لاق ردیعامشاشنم و یزوا كشنوک هک رونلوا قالطا
 ةلازغلا تبرغ هدنو هکربد حراش شعلا نيعوا اهعافترا دنعوا اهعولط دنعوا

 هنلوالوق كفلوم نکل رلیدلیا صیصت یرشعزو یربرح ود ردلکد زاج كمد

 رولوا فوذح ینیرعت فرح اضع و ردیتسا كنوناخ رب هلازع و رد راج هروک
 نی مطح و ردبا لک ا ینا ناوبح ره هلفلوا واتوالح هک ردیدآ ثابت عو رب و
 دوخابهنلوا كنتقو قلشوق ی ىلا تالازغو ی ىلا زارع و ردیعا یسرف كقرا

 راوتل وار ىل کردید هنتفو نالوا هحمرکصندقدلباب هنیزوبرب شنوک
 لوشت روسنلوا قالطا ردقهصدا نارذک راہب سجن ندنل وا كنلش وق لوق ىلع و

 یصطنو سعشلا طسبتتام دیعب وا اهل وا یا یصخلا تالازغو یصنلا ةلارع ةغيقل

 ) نابعشلازغ ) رد ینبم هنیرابتعاناوا تالازغ سب رانلا سجن ىضم ىلا اهل واوا
 نکلدوسلزق ردیدآ تابنرب ولتیفبرح هیبش هنوخرط (لازغلا مد) ردکجوب رب
 طوطخ هدنزرط كزالب هنیرللوق هلیوص كنآ باعا ناوسن هلغلوا یوص یک

 ( لیرغلا ) ردندیماسا هلازغ و لازغ و ردیعسا كنهبقع رب لازغ و رارروچ
 نب ثراحب ( لیزغلا ةراد ) ردیعسا یدح كئوفب دبع نب ةريبه هدننزو عير

 كنسهرع نمرخ هلیصف كيم ( لزاغلا ) ردعضوم ر صوص هنسهلببف هعیر
 هلازغ عقاو هدنسانعق سوط فلوم ردقحهلوا یرلکیا دارم هکروئید هنیرادو۶ع
 كنب رلترح هج رلاهبلع یلازغلا دماخ وبا ماما: هنرق لوا یدلیا توکس ندهبرقما
 هدحایصم هک هتن رد اطخ یددشت كباز هدنو رد هباروا یبسن هلغلوا یدلوم

 بوثلالسغ لاق ردهنسانعم قمشای هلت و یصف كنيغ ( لسغلا ) ردصوصنم
 هليو ردصم هلیصف كنيغ هدندنع رلضعب ءالاب هرهط اذا یناثلا بابلا نم السغ
 ققحا یندوحو بوکود یمدآ رب لس و روید هففقب اي و هغمقب ای هک ردع

 ةنسانعم كليا عاج قوج و عحواف هبرض اذا هسع لاقب ردلفتسم. هثسانعم
 اریثک اهعماج اذا ةأرلا لسغ لاقت رونل وا لانعتسا هدناوبحو ناسا ردلنعتسم

 ردلمعتسم هنسانعم كرت كن تآو امار رثک | اذا ةقانلا لعفلا لغ لاش و
 ( لوسغلاو ) هدننزو ريما ( لیسغلا ) قرع اذا لوهحلا لع شرغلا لسغ لاقت
 ا ەدنشنۇم یک ءالتقو یلتق رولک ءالسغ و یلسغ یعجج رونید هت هنسن شی

 ردنواسمسات و ریکذت هداوعفمینعع لیعف هحرکا هکربد حززاش روند هلیسغ و

 یک هصطن یدنلوا ارحا هنسارجم تفص نالوا لخاد ءات هلتبعا بلغ هدنوب نکل

 ( لسغلاو ) هدننزو دعقم ( لسغلا ) یک یراکس رواک یاسغ ی كنوب و
 . نانلوالسغ تیم ةصاخ ردناکم مسا هکمدننزو :RI تا هدننزو لزفم
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 هدننزو لاعنفا ( لازتغالا ) هنسانعم لوزغم روند هکلبیا شاربک | لر و ین
 ( لزاوفلاو ) هدننزو مکر ( لزفلا ) هنلرغ یمع هللزنغا لافب رددنسانعم لرغ
 یا لزاوغ و ل زغ ةوسل لافب رد هلزاف یدرفم رونید هرلنواخ نربک ۱ كلی
 | هنلآ كجمريك هلبصف كباز و هلئالث ثاکرح كيم ( لرفلا ) لرغلا نولرخت
 كالبیا هل رسک كنءزمه ( لازغالا ) روند كود هدیسراف ردقح4وا كیا هکر وئید
 (لزتفلا) لوغلا رادا اذا لزاغلا لررغا لاغب رد هنسانعم كمربوح یلرغم نکرریک |

 هلاوسن هدننزو هلعافم ( ةلزاغملا ) روشلوا یالطا همیه-هجعا هلبسهین رغصم
 ۱ ندنسافعم لا رد هنسانعم كليا هفطالع و كيثرا بودبا هطروخ هنافشاع

 قغاچ بولوا نيقب كب هبهنسن ربو نیئداحم یا هاسنلا لزاغب وه لافب رد ذوخأم
 ندلوا یانعم هلنیتصف ( لورغلا ) اهنم یند اذا یعیرالا لزاغ لاقب رد هنسانعم

 كل هنفلآ هلائز رولوا ردصمو روند «هطروخو ههفیطل هنافشاعهلاوسن ردعسا
 نمداحاذا مبارلا بابلا نم الع اب نالف لزغ لاقب رد هنسانعم قعشنوق هلیهحو

 ردهنسانعم قوا راف ندراکش یبوها یزان ناووق بوشود هنسهسکا كنوهآ و
 لودع یب بوبعشباب هلفعغاب ندنفوخ وهآ هدنآ یفحهآ بوشت هک هلتیئیح رب
 هقرف نم اغث و هکرد ااذا تح هبلطب نا وه ورتف اذا بلکلا لغ لا هیلبا

 هنافشاع هانز ۱ ( نرفلا ) هنع فرصنا "

 فلکت هدنفلاو تبح هلانز هذننزو لعفت ( لزغتلا ) رونید هبهغبطل و تب
 ةلزاغملل فلکت اذا نالف ل رغت لاق رد هنسانعم قلق لصاح هلفلکت ىنعي كلا
 ندا هلزاغم بوشرا هناقشاع هلاوسن امماد هدننزو فتک ( لرغلا ) ءاسنلاب

 فیعضو نحاع ندهنسن ره و ءاسنلاب لزغتم یا لزغ وه لاقب رونبد هتسودنز |
 | یا لرغ لحر لاقت هیلوا یئردق هنسهرادا كئش زب الصا هک رونید همدآ نالوا |

 ییذلباتباصا هکروند هاج لوش هدنزو رجا ( نا ) ءايعالا نع فیعض |
 | ةداتستناک ام یه و لا ناک هتناصا لاقب هیمربویلاص ینایرک یک مرغ كهیلع |
 | ونک زز باح“ ( لازغلا ) رد هلر وسعت ضرم ريك ذن هداروب ةر رکتم لیلعلل |

 ینیدغوطلوق یلع هلواشمالشب هکمزک بودبا تکرح هکرونید هنسبروایوهآ لوش |
 نالزغوهلزغ یعج روئلوا قالطا هجعراو هنسهحرد كمتر کس یک کرک قاچ ندنآ

 | نم وا ىج و كا رحب نيح نداش وه و الازغ تیآر لاقب هلرسک رلتیغ رولک |
 هکیک نالوا یلازع هدننزو نسحم ( لزغملا ) راضحالا دشا غلس نا ىلا دلی نيح

 هدننزو هباصس ( ةلازغلا ) لادغ تاذیا لرغم ةيبظ لاقب ردصاخ فصو رونید |
 یکردآ لذغ كابیا یعاعش نانلوا ریبعت سا طوبخ رونلوا قالطا هشنوک |

 | شعبلادنع و هدننآ یعولط لوق ىلع یدنلوا قالطا نوچکیدلیا دیدمت و ثادحا

 یافت را
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 ماد مدآ رب هدننزو هخرحد ( ةلفدغلا ) بنذلا رعش ريثك یا لفادغ شیک وا

 اذا لحرلا لفدغ لاقب رد هنسانعم قعشارغوا هلعاج و لكا دوخای هبرش و لكا
 هیرد قحلوا تنس هدنشاب لرکذ هلی كنيغ ( ةلرغلا ) نیفیهالا ىف قو
 هبیثک زستنس هکردبفدام و هدننزو فلقا ( لرغالا ) هنسانعم هفلق رونید

 یا لرا ماع لاقب روند هلیب قللوب قلزوحاو فلقا یا لرعا لحر لاقب روخد
 فتك ( لرفلا ) عساو یا لرغا شبع لاقب رونید هکلرید ولتعسو و بصخم
 قلاص یقلخ و هی و لیوط یا لرع حر لاقب روند هغارزع نوزوا هدننزو
 مذح ( لبرغلا ) قلا یغرتسلا یا لیغ لحر لاقب رونید همدآ كوپلس و

 لوش و هننانعم رابغ روند هزو و روند هروماچ نالق هدنند ضوح هدننزو
 شاي رک هلوا شاق بولیراپ هدنزوب رب بوروتک ییوص لیس هکرونید هروماچ

 هلوکلوش و روند هنکوم كناويح یلقلرط نوتب ره و نوسلوا یروق رک و
 هدرخ هايس یرلکدید یغلاب تبا نعي صیم اعد هدند بوایکح یب ییوص هک رود

 هباوا نیحالص و ناکما هکملحما كيوص نالسق هدن ۲ هک هلوا شلاف رلکحو
 ل رغلا ) روند هنسوطروط و هنسهصوب كنسهلوقم غاي نالف هدنبد كنهشبش و

 لبرع لاقب رد هنسانعم كمهلا بویلروبلف یبهنسن راس و نوا هدننزو هحرحد
 نیلروبلققلخ ینعی*هولخم سانلا لبرغنم» لثلا هنموحراشلا لاق هلخ اذا قیقدلا
 لتقو هعطق اذا هلرع لاش رد هنسانعم نیهک و رلرلا یک نوا ید قلخ ییهسک

 جرحدم ( لیرفنا ) منعطو مهلتف اذا مهلبرغلاقب ردلمتسم هنسانعم كلی ماع

 سسخنود یا لبرغم لحر لاقب روند هصخخ قحلاو سسخ و نود هدننزو

 كلمشلوا دابر و راتنک اخ و هابت و رونید هلوتفم شمرابق بوشبش یسهشال و
 هلفبرحت هدیکرت هک ردفورعم هدننزو ساطرق ( لابرغلا ) رونلوا قالطا هتنطلسو
 هصخ ماعغ و یجوق و روند هبقلاچ یرلکدید هرئاد و قد و رارید روبلق
 روید هکنکد هدننزو هرحدسنق هلا هلمهم یاح ( ةلحزرغلا ) . رونلوا قالطا

 تنکدنوغوب نانلوا ریبعت یناعوص و هبوص هروک هنفصو كحراش هنسانعم اصع
 رد هتسانعم كکود وص ندر هشاب هدنزو هحرحد هلغاق ) ةلقرغلا ( ردقح هل وا

 نواق و قوا نیدکیا هطروع و ة رع ءالا هسأر ىلع بص اذا لحرلا لقرغ لاقب

 امهفوحیف امدسف اذا چاو ةنميبلأ لقرغ لاقب رد هنسانعم قلاصوب زوبراق و
 هننالوانویلس قرهلوا نوغوب لوقیع رونید هرکذ هدننزو روبنز ( لومرغلا )
 كندحم مان بوقعب هدتنزو ذفنق ( لمع ) مدقم ندزلوا ناتخ زونه رونید
 ( لزغلا ) روئلوا قالطا هراربابلقاربط لزف هجنرب ( لیمارغلا ) ردیسایردپ
 ابان ی نطقلا : ةأرملا تلدرغ لاش ردهنسانغم كمریک ا كلبیا هدننزو لّرع



 | لاقي رد هنسانعم قاوا قاحانا لحرب هلیصا كنهیفوف یانو كنیغ ( لتغلا ) |
 هدننزوفتک ( لتغلا ) رحألا هبف رثك اذا عبارلا بابلا نم التغ ناکلا لتغ

 هرلحافا شعشمراص هنبرب یرب ندنفیدلوا ناوارف و قیص و رونید هناکم یفاحاغا |
 هنتخل ت فصو هللا رکذم ینسهلک لخت هداروب فتلم یا لتغ لخت لاقب رونید ۱

 رونیدهکلرید نالوا هرزوا تیهافرو تعسو هدننزو رد ( لدیفلا ) رد یتبم |
 نوزواكبهدننزو له“ ( لفدغلا ) دغر عساو یا شیعلا نم لدیغ فوه لاقب |
 ولنعسو و رونید هبهود هفلخا یظع و مات و نوغبوا یی ره و روند «یثک |

 رونید هول یکسا شماربب و عساو شيع یا لفدغ یف وه لاقب رونید هکلرید |
 شاخ كکحهربو كنسیعب یلفادغ نم كادر ینّرغ « لثلا هنمو رد لفادغ یمج ۲

 | رب ههسک رب هکرد وب یلصا یدلیا رود ندعاوئا کسا هلکلبا هتفرف ینیرلهماج
 نالوا هدننکا بولوا هتفیرف هندعو هلکنا دعو یغدلوا زا توسک ندولنلود
 نایس هری: هلکللا دعو فالخا ولتلود هرکصندکدلیا حرط ینرلسابل یکسا
 هبهنسن ولثعسو هدننزو هلع ( ةلفدغلا ) یدلیا داربا یروبنم مالک هدقدلاق

 ةهالم و ةعسو یا ةلفدغ ةهالم و ةجر لاعب : رد هلرابتعا فوصوم ییئأت رونید ٠
 | هدننزو طبالع ( لفادغلا ) روید هفشراج شماکید ندهقش کیا هدتزو هام

 ریعب لاقب روند هجوف دوخاب هبهود نالوا ناوارف و روک یرلیون كنیغربوف

 نشنک وا
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 هفت هفيصت
 ءاثلا لصف ۹ ءافلا لصف ۴
 ما لسف ۷ فاثثا لسف ۹

 . ءالا لصف ۹1۲ فاکلا لصف ۰

 دما ءاللا لصف ۸ ماللا لصف ۴۳

 لادلا لسف ۰ ملا لصف 4

 لاذلا لسف ۲ نونلا لصف ۹

 ءارلا لصف ۹٩ واولا لصف ۴

 دما ءارلا لصف ۴ ءاهلا لصف ۸

 نسلا لصف ۸ ءایلا لصف ۹

 همه انیشل | لصف ۲۱ هایلا و واولا باپ ۰
 داصلا لصف ۰ قلا لصف ۰

 ةمعلاداضلا لمف ١١١ ءابلا لصف ۰
 :اطلا لصف ۲ ءاتلا لصف ۱



 # سوماقلا ةجرت نم عبارلا دملا تس رهف إل

 ٠ ءافلا لصق
 یا اب ناف
 یاکنلا لصف

 ماللا لصف
 ملا لصف
 نونلا لصف

 واولا لصف
 ءاهلا لصف
 ۲ ءايلا لصف
 ة رم ا لصف ما باب

 ءابلا للصف
 ءاتلا لصف
1 
 ملا لصف
 جلا ءاللا لصف

 عملا ءاللا لصف ۲۶۰ ||
 لادلا لصف ۲۷۰ |
 لاذلا لصف ۲۹۳۲ |

 .! زا لصف ۲۹۰ ||
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 دمجلا ءارزا لصف ۳۲۰ |
 ملا نسلا لصف ۳۳۲ |

 دمحلا نيشلا لصف ۳۶۲ | "

 هدفی |
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 نيغلا لصف
 ءافلا لصف

 فاقلا لصف

 فاکلا لصف
 ماللا لصف

 ملا لصف
 لونلا لصف

 واولا لصف
 اهل ا للصف

 ءايلا لصف

 نونلا باب
 : رها لصف

 ءابلا لصف

 ءاتلا للصف

 ةغلثملا ءانلا لصف
 ميلا لصف

 دما ءالا لصف

 ءالنا لصف
 لادلا لصف ۸

 دمحلا لاذلا لصف ۳

 ءارلا لصف ۵

 .ا زا لصف ۹

 ةلمملا نیسلا لصف ۲

 دمحلا نشلا لصف 7

 دلصلا لصف ۸
 دمحلا داضلالصف ۲

 ءاطلا لصف ۰

 ةمحنا ءاظلا لصف ۱
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 هزر

 0:0۱ نیعلا لصف 1۸۳
 ةمحملا نغلا لصف ٠ ۷١

 ءاقلا لصف ۲۴

 فاقلا لصف ۹

 فاکلا لصف ۳ ٤

 ملا لصف ۰۵

 نوتلا لصف ۰

 واولا لصف ۴
 ءاهلا لصف ۰

 شهلا ءايلا لطف ۰

 ءاهلا باب ۹
 ةزء#لا لصف ۹

 ءابلا لصف ۳

 ءالا لصف ۸
 ءاثلا لصف ۰

 ملا لصف ۰

 لا الا نصف ۴
 لادلا لصف ۳

 لاذلا لصف ٩

 ءارلا لصف 1
 ةميحملا ءالا لصف ۸

 ةلءهملا نيسلا لصف ۸۸
 .نشلا لصف ۳

 داصاا لصف ۷

 دمحلا داضلا لصف ۷

 ءاطاا لصف ۷
 نیعلا لصف ۸
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